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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 si 
D&B David si Baias SCA 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 17 mai 2010 a fost 
publicată în Monitorul Oficial nr. 323 
Legea nr. 84 pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 116/2009 pentru instituirea unor 
măsuri privind activitatea de 
înregistrare în Registrul Comerţului 
(„Legea 84/2010”), care intră în 
vigoare în trei zile de la data publicării 
în Monitorul Oficial. 
 
Legea 84/2010 aprobă OUG 
116/2009 cu unele modificări şi 
completări. Aceste modificări se referă 
în principal la următoarele aspecte: 
 
• S-a prelungit până la 21 

septembrie 2010 termenul de 
acordare a competenţei de 
soluţionare a cererilor de 
înregistrare în registrul comerţului 
către directorul  de la oficiul 
registrului comerţului de pe lângă 
tribunal şi/sau persoana 
desemnată de acesta. 

 
• Cererile de înregistrare în registrul 

comerţului suspendate de 
judecătorul delegat anterior lunii 
ianuarie 2010 vor fi repuse pe rol 
din oficiu, dacă perioada de 
suspendare a depăşit şase luni, 
sau la cererea părţii, dacă acest 
termen nu s-a împlinit. 

 
• Urmare a pronunţării dizolvării 

judiciare sau a constatării 
dizolvării de drept, competenţa de 
numire a lichidatorului aparţine 
directorului de la oficiul registrului 
comerţului de pe lângă tribunal 
şi/sau persoanei desemnate, care 
dispune/dispun şi cu privire la 
plata onorariului lichidatorului. 

 
• Cererile privind constatarea 

dizolvării persoanei juridice şi 
radierea persoanelor juridice din 
registrul comerţului, în condiţiile 
prevăzute de lege, vor fi în 
competenţa tribunalului comercial 
sau secţiei comerciale a 
tribunalului în a cărui 
circumscripţie îşi are sediul 
comerciantul. Acestea vor fi 
soluţionate de urgenţă şi cu 
precădere, în cameră de consiliu, 
cu citarea părţilor. Hotărârea 

instanţei este executorie şi 
supusă numai recursului. 

 
• Cererile pentru îndreptarea, 

lămurirea sau completarea 
încheierii judecătorului 
delegat vor fi soluţionate de 
tribunalul comercial sau 
secţia comercială a 
tribunalului în a cărui 
circumscripţie îşi are sediul 
comerciantul. 

 
• Cererile de înregistrare în 

registrul comerţului a 
menţiunilor privitoare la 
fuziune, fuziune 
transfrontalieră, divizare 
sunt de competenţa 
tribunalului comercial sau 
secţiei comerciale a 
tribunalului în a cărui 
circumscripţie îşi are sediul 
comerciantul. Documentele 
se depun la registrul 
comerţului, care le 
înaintează, în termen de trei 
zile de la primire, instanţei 
competente. Acestea se 
soluţionează de urgenţă şi 
cu precădere, în cameră de 
consiliu, cu citarea părţilor. 
Hotărârea instanţei este 
executorie şi supusă numai 
recursului. 

 
• Plângerile depuse împotriva 

rezoluţiilor emise de 
directorul de la oficiul 
registrului comerţului de pe 
lângă tribunal şi/sau de 
persoana desemnată de 
acesta vor fi soluţionate de 
instanţă în complet alcătuit 
dintr-un singur judecător, în 
cameră de consiliu, fără 
citare. 

 
 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 323 / 
17.05.2010] 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să-i contactaţi pe: 
Sorin David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  


