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DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 185/2000 pentru modificarea anexei
nr. IV/2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor
de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 185 din 3 noiembrie 2000 pentru modificarea anexei nr. IV/2
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/2000 privind siste-

mul de stabilire a salariilor de bazã pentru personalul contractual
din sectorul bugetar, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 553 din 8 noiembrie 2000.

Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din 10 mai 2001, cu respectarea prevederilor art. 74
alin. (2) din Constituþia României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTçN PUSKçS
Bucureºti, 28 iunie 2001.
Nr. 329.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 185/2000 pentru modificarea
anexei nr. IV/2 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã
pentru personalul contractual din sectorul bugetar
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 185/2000 pentru modificarea anexei nr. IV/2 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire
a salariilor de bazã pentru personalul contractual din sectorul bugetar ºi se
dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 iunie 2001.
Nr. 466.
«
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

SENATUL

LEGE
privind respingerea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 98/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii
cu altã destinaþie construite din fondurile statului
ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat,
precum ºi a Legii locuinþei nr. 114/1996
Parlamentul României adoptã prezenta lege.
Articol unic. Ñ Se respinge Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 98
din 29 iunie 2000 pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie construite din fondurile
statului ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat, precum ºi
a Legii locuinþei nr. 114/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 302 din 3 iulie 2000.
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaþilor în ºedinþa din
22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia
României.
PREªEDINTELE CAMEREI DEPUTAÞILOR

VALER DORNEANU
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în ºedinþa din 7 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituþia României.
p. PREªEDINTELE SENATULUI,

VALENTIN-ZOLTçN PUSKçS
Bucureºti, 28 iunie 2001.
Nr. 330.
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PREªEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanþei
de urgenþã a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea
ºi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe
ºi spaþii cu altã destinaþie construite din fondurile statului
ºi din fondurile unitãþilor economice sau bugetare de stat,
precum ºi a Legii locuinþei nr. 114/1996
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) ºi ale art. 99 alin. (1) din
Constituþia României,
Preºedintele României

d e c r e t e a z ã:

Articol unic. Ñ Se promulgã Legea privind respingerea Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 98/2000 pentru modificarea ºi completarea Legii
nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinþe ºi spaþii cu altã destinaþie
construite din fondurile statului ºi din fondurile unitãþilor economice sau
bugetare de stat, precum ºi a Legii locuinþei nr. 114/1996 ºi se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREªEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU
Bucureºti, 27 iunie 2001.
Nr. 467.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru stabilirea modelului ºi conþinutului cererii
de înregistrare ºi ale certificatului de înregistrare
a comerciantului
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 3
alin. (7) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitãþi administrative pentru înregistrarea ºi autorizarea
funcþionãrii comercianþilor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã modelul ºi conþinutul cererii de înregistrare a
comerciantului, prevãzute în anexa nr. 1.
(2) Se aprobã modelul ºi conþinutul certificatului de înregistrare a
comerciantului, inclusiv ale anexei la acesta, prevãzute în anexa nr. 2.
Art. 2. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2*) fac parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 21 iunie 2001.
Nr. 599.
*) Anexele sunt reproduse în facsimil.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea onorariilor în sumã fixã
pentru serviciile prestate de notarii publici în vederea
înregistrãrii ºi autorizãrii funcþionãrii comercianþilor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 14
alin. (1) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitãþi administrative pentru înregistrarea ºi autorizarea
funcþionãrii comercianþilor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se stabilesc onorariile în sumã fixã pentru serviciile prestate
de notarii publici în vederea înregistrãrii ºi autorizãrii funcþionãrii comercianþilor, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta
hotãrâre.
Art. 2. Ñ Onorariile în sumã fixã prevãzute la art. 1 sunt percepute ºi
în cazul procedurii de modificare a actelor constitutive ale comercianþilor,
potrivit art. 13 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001 privind
simplificarea unor formalitãþi administrative pentru înregistrarea ºi autorizarea
funcþionãrii comercianþilor.
PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul justiþiei,
Rodica Mihaela Stãnoiu
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 21 iunie 2001.
Nr. 600.

ANEXÃ

ONORARIILE

în sumã fixã care se percep de notarii publici pentru serviciile prestate
în vederea înregistrãrii ºi autorizãrii funcþionãrii comercianþilor
1. Pentru autentificarea actelor constitutive ale societãþilor comerciale se percep urmãtoarele
onorarii fixe, calculate la valoarea capitalului social:
Ñ pânã la 10.000.000 lei
Ñ 200.000 lei;
Ñ de la 10.000.001 lei la 100.000.000 lei
Ñ 200.000 lei + 0,4% din ceea ce depãºeºte
10.000.000 lei;
Ñ de la 100.000.001 lei la 300.000.000 lei
Ñ 560.000 lei + 0,3% din ceea ce depãºeºte
100.000.000 lei;
Ñ de la 300.000.001 lei la 1.000.000.000 lei
Ñ 1.160.000 lei + 0,2% din ceea ce depãºeºte
300.000.000 lei;
Ñ peste 1.000.000.000 lei
Ñ 2.560.000 lei + 0,1% din ceea ce depãºeºte
1.000.000.000 lei.
2. Darea de datã certã
Ñ 100.000 lei/act constitutiv.
3. Autentificarea declaraþiei pe propria
Ñ 50.000 lei/declarant.
rãspundere a fondatorilor, administratorilor
ºi a cenzorilor privind îndeplinirea condiþiilor
prevãzute de lege
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea cuantumurilor taxelor ºi tarifelor percepute pentru operaþiunile de înregistrare
ºi autorizare a funcþionãrii comercianþilor
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 14 alin. (2) din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitãþi administrative pentru înregistrarea ºi autorizarea funcþionãrii
comercianþilor,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã cuantumurile tarifelor pentru serviciile efectuate, la solicitarea comercianþilor, de cãtre Biroul
unic din cadrul camerelor de comerþ ºi industrie teritoriale,
prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 2. Ñ Se aprobã cuantumurile taxelor pentru
operaþiunile de înregistrare în registrul comerþului, percepute
de camerele de comerþ ºi industrie teritoriale, prevãzute în
anexa nr. 2.
Art. 3. Ñ Taxele includ cotele legale de 2% ºi 8%
cuvenite Ministerului Justiþiei ºi, respectiv, Oficiului Naþional
al Registrului Comerþului, în conformitate cu art. 11 alin. (2)

din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerþului, republicatã.
Art. 4. Ñ Pentru constituirea fondului de lichidare a
societãþilor comerciale, în conformitate cu prevederile art. 4
alin. (4) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizãrii judiciare ºi a falimentului, republicatã, la cuantumurile
taxelor prevãzute în anexa nr. 2 se adaugã o cotã
de 10%.
Art. 5. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 27 iunie 2001.
Nr. 601.

ANEXA Nr. 1
TARIFELE

pentru servicii prestate de Biroul unic
Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Tariful
(lei)

0

1

2

1.

Redactarea actului constitutiv al societãþii pentru:
a) societate în nume colectiv (S.N.C.)
b) societate cu rãspundere limitatã (S.R.L.) Ñ asociat unic
c) societate cu rãspundere limitatã (S.R.L.) Ñ cu 2 asociaþi

d) societate pe acþiuni (S.A.) Ñ cu 5 acþionari

2.
3.
4.
5.

Obþinerea autentificãrii/dãrii de datã certã
Dare de datã certã
Efectuarea vãrsãmintelor de capital social
Redactarea actului adiþional pentru schimbarea:
¥ sediului social
¥ denumirii firmei/emblemei (adaptare)
¥ duratei societãþii
¥ formei juridice
¥ domeniului principal de activitate
¥ administratorilor ºi/sau cenzorilor

550.000
800.000
1.300.000
+ 5% din taxã pentru
fiecare asociat în plus
2.000.000
+ 2% din taxã pentru
fiecare acþionar în plus
50.000*)
90.000
75.000
320.000
320.000
320.000
530.000
320.000
530.000

*) Nu cuprinde onorariul notarului public/avocatului ºi taxa de timbru judiciar.
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0

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1

2

Redactarea actului adiþional pentru completarea obiectului de activitate
Redactarea actului adiþional pentru primirea/retragerea de asociaþi
Redactarea actului adiþional pentru:
¥ majorarea capitalului social
¥ reducerea capitalului social
Redactarea actului adiþional pentru înfiinþarea de sedii secundare
Redactarea actului adiþional pentru divizarea/fuziunea societãþii
Redactarea actului adiþional pentru dizolvarea/lichidarea societãþii
Redactarea contractului de societate
Susþinerea cererii la registrul comerþului, conform procedurii prevãzute de lege, pentru
constituiri/menþiuni
Obþinerea avizului/autorizaþiei de funcþionare a societãþii
Obþinerea evaluãrii prin expertizã a bunurilor societãþii
Obþinerea certificatului de sarcini pentru bunurile imobile Ñ aport la capitalul social al societãþii

450.000
450.000
530.000
200.000
200.000
530.000
300.000
550.000
90.000
60.000
45.000*)
70.000**)

NOTÃ:

Pentru poziþiile nr. 5Ð12, în cazul mai multor operaþiuni se percepe o singurã datã cel mai mare tarif plus 10%
din acesta pentru fiecare nouã operaþiune, fãrã a se depãºi dublul tarifului de bazã.
Tarifele includ T.V.A.

**) Nu cuprinde onorariul evaluatorului.
**) Nu cuprinde taxele legale ale emitentului.

ANEXA Nr. 2
TAXELE

pentru operaþiuni legale în registrul comerþului
Nr.
crt.

Denumirea operaþiunii

Taxa
(lei)

0

1

2

A. Comercianþi persoane fizice ºi asociaþii familiale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verificarea disponibilitãþii firmei
Rezervarea firmei
Verificarea anterioritãþii emblemei
Rezervarea emblemei
Înmatriculare
Menþiune
Radiere

16.000
21.000
21.000
40.000
142.000
36.000
45.000

B. Comercianþi persoane juridice
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificarea disponibilitãþii firmei
Rezervarea firmei
Verificarea disponibilitãþii emblemei
Rezervarea emblemei
Verificarea disponibilitãþii firmei la nivel naþional
Rezervarea firmei la nivel naþional

120.000
160.000
200.000
100.000
400.000
900.000
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0

1

7. Rezervarea firmei pe o anumitã arie geograficã:
Ñ pentru douã judeþe
Ñ pentru orice alt judeþ în plus
8. Înmatriculare pe tranºe de capital social ºi pe obiect de activitate*):
Ñ pânã la 1.000.000 lei
Ñ 1.000.001 Ñ 2.000.000 lei
Ñ 2.000.001 Ñ 5.000.000 lei
Ñ 5.000.001 Ñ 10.000.000 lei
Ñ 10.000.001 Ñ 25.000.000 lei
Ñ 25.000.001 Ñ 100.000.000 lei
Ñ peste 100.000.000 lei
9. Majorarea capitalului social:
Ñ cu pânã la 1.000.000 lei
Ñ 1.000.001 Ñ 2.000.000 lei
Ñ 2.000.001 Ñ 5.000.000 lei
Ñ 5.000.001 Ñ 10.000.000 lei
Ñ 10.000.001 Ñ 25.000.000 lei
Ñ 25.000.001 Ñ 100.000.000 lei
Ñ peste 100.000.000 lei
10. Cesiunea aportului la capitalul social:
Ñ cu pânã la 1.000.000 lei
Ñ 1.000.001 Ñ 2.000.000 lei
Ñ 2.000.001 Ñ 5.000.000 lei
Ñ 5.000.001 Ñ 10.000.000 lei
Ñ 10.000.001 Ñ 25.000.000 lei
Ñ 25.000.001 Ñ 100.000.000 lei
Ñ peste 100.000.000 lei
11. Reducerea capitalului social:
Ñ cu pânã la 1.000.000 lei
Ñ 1.000.001 Ñ 5.000.000 lei
Ñ 5.000.001 Ñ 25.000.000 lei
Ñ 25.000.001 Ñ 100.000.000 lei
Ñ peste 100.000.000 lei
12. Înscriere de menþiune (cu excepþia celor menþionate la poziþiile nr. 9Ð11)
13. Verificarea ºi custodia bilanþului contabil
14. Depunerea prospectului de emisiune de acþiuni prin subscripþie publicã pentru:
Ñ constituirea societãþii
Ñ majorarea capitalului social

15. Depunerea proiectului de fuziune sau divizare
16. Depunerea spre arhivare a registrelor societãþilor pe acþiuni ºi în comanditã
pe acþiuni lichidate
17. Preschimbarea certificatului de înregistrare în mod curent, ca urmare a unor modificãri
18. Transmiterea actelor prevãzute de lege spre publicare în Monitorul Oficial al României
19. Transmiterea documentaþiei pentru obþinerea codului unic de înregistrare
20. Copii certificate de pe documentele existente în dosarul comerciantului:
Ñ persoane fizice
Ñ persoane juridice
Ñ copie/paginã certificatã

2

260.000
60.000
345.000
700.000
1.100.000
1.400.000
1.700.000
2.200.000
3.800.000
300.000
550.000
750.000
1.000.000
2.400.000
3.000.000
3.500.000
400.000
500.000
550.000
800.000
1.500.000
2.500.000
3.000.000
120.000
250.000
400.000
550.000
750.000
160.000
65.000
120.000
0,5% din valoarea
majorãrii capitalului,
dar nu mai mult
de 3.000.000
200.000
240.000
75.000
90.000
35.000
23.000
40.000
2.000

*) Cuantum de bazã pentru 5 coduri CAEN, clasã de 4 cifre. Pentru fiecare grupã suplimentarã de pânã la 5 clase cuantumul se majoreazã
cu 10%, dar nu mai mult de trei ori taxa de bazã.
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0

1

2

21. Certificat constatator cã un anumit act sau fapt este sau nu este înscris ori menþionat
în registru:
Ñ persoane fizice
Ñ persoane juridice

60.000
180.000

NOTÃ:

În termen de 12 luni comercianþii constituiþi anterior datei intrãrii în vigoare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 76/2001 au obligaþia de a solicita Biroului unic preschimbarea actualului certificat de înmatriculare ºi a codului fiscal
cu noul certificat de înregistrare, conþinând codul unic de înregistrare atribuit. Preschimbarea certificatului de înregistrare,
potrivit Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 76/2001, se face pe cheltuiala camerelor de comerþ ºi industrie teritoriale.
Pentru poziþiile nr. 20 ºi 21 se pot aplica taxe suplimentare, dupã cum urmeazã:
Ñ 50% din taxã pentru soluþionarea solicitãrii în 48 de ore;
Ñ 30% din taxã pentru soluþionarea solicitãrii în 5 zile lucrãtoare.
Taxele includ T.V.A.
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