
Buletin informativ juridic şi fiscal 
ROMÂNIA 14 ianuarie 2010 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 116 din 30 decembrie 
2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de 
înregistrare în Registrul Comerţului 
 
Contacte: 
 
Sorin David 
E-mail: sorin.david@david-baias.ro 
 
Dan Dascălu 
E-mail: dan.dascalu@david-baias.ro 
 
Anda Rojanschi 
E-mail: anda.rojanschi@david-baias.ro 
 
Laura Toncescu 
E-mail: laura.toncescu@david-baias.ro 
 
D&B David si Baias SCA 
Opera Center 
Str. Costache Negri nr.1-5 
Sector 5, Bucureşti 
Tel.: + 40212028770 
Fax: + 40212028771 
 
PricewaterhouseCoopers România 
Opera Center 
Str. Costache Negri nr.1-5 
Sector 5, Bucureşti 
Tel.: + 40212028500 
Fax: + 40212028600 
 
www.pwc.com/ro 
 

Buletin informativ 
juridic şi fiscal 
 

ROMÂNIA 14 ianuarie 2010 
 
 
Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

În data de 30 decembrie 2009 a fost 
publicată în Monitorul Oficial nr. 926 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 116 pentru instituirea unor măsuri 
privind activitatea de înregistrare în 
Registrul Comerţului („OUG 
116/2009”). OUG 116/2009 intră în 
vigoare la data de 14 ianuarie 2010. 
 
Principalele măsuri adoptate prin 
OUG 116/2009 au ca scop declarat 
remedierea blocajului existent în 
prezent la oficiile Registrului 
Comerţului. Măsurile prevăzute de 
OUG 116/2009 sunt tranzitorii 
(perioada menţionată este de 
maximum şase luni) şi vor fi aplicate 
până la reglementarea prin lege a 
activităţii de înscriere în Registrul 
Comerţului efectuată de registratori 
comerciali. 
 
Aceste măsuri se referă în principal la 
următoarele aspecte: 
 
• Competenţa directorului Oficiului 

Registrului Comerţului de 
soluţionare a cererilor de 
înregistrare în Registrul 
Comerţului 

 
Ca regulă generală, pentru o perioadă 
de maximum şase luni de la intrarea 
în vigoare a OUG 116/2009 
competenţa de soluţionare a cererilor 
de înregistrare în Registrul Comerţului 
va trece de la judecătorul delegat la 
directorul Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunal 
şi/sau la persoana desemnată de 
directorul general al Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului. 
 
• Competenţa secţiei comerciale a 

Tribunalului în a cărui 
circumscripţie îşi are sediul 
comerciantul  

 
Anumite cereri, cum sunt cele 
referitoare la constatarea dizolvării de 
drept, radierea din registrul comerţului 
ca urmare a dizolvării, numirea 
lichidatorului, fuziunea şi divizarea 
sunt de competenţa secţiei comerciale 
a Tribunalului în a cărui circumscripţie 
îşi are sediul comerciantul. 
 

• Procedura de soluţionare a 
cererilor de către directorul 
Oficiului Registrului 
Comerţului 

 
În soluţionarea cererilor, 
directorul Oficiului Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunal 
şi/sau persoana desemnată 
pronunţă rezoluţii care sunt 
executorii de drept. Procedura 
de soluţionare nu are caracter 
contradictoriu şi nu se 
desfăşoară în şedinţă publică, 
cu excepţia cazului în care se 
solicită în mod expres acest 
lucru de către partea care a 
depus cererea sau 
reprezentantul acesteia. Pe 
durata de aplicare a 
prevederilor OUG 116/2009 
Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, prin oficiile 
Registrului Comerţului de pe 
lângă tribunale, nu încasează 
taxa judiciară de timbru, nici 
contravaloarea timbrului 
judiciar. 
 
• Căi de atac 
 
Împotriva rezoluţiei directorului 
şi/sau persoanei desemnate se 
poate formula plângere în 
termen de 15 zile de la 
pronunţare, pentru părţi, şi 
respectiv de la data publicării 
rezoluţiei sau a actului 
modificator al actului constitutiv 
în Monitorul Oficial al României, 
pentru orice alte persoane 
interesate.  
Plângerea se depune şi se 
menţionează în registrul 
comerţului la care s-a făcut 
înregistrarea şi se soluţionează 
de urgenţă şi cu precădere de 
către secţia comercială a 
Tribunalului în a cărui 
circumscripţie îşi are sediul 
comerciantul. 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 926 / 
30.12.2009] 
 
Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să-i contactaţi pe: 
Sorin David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  


