CADRU LEGISLATIV ÎNFIINȚARE FIRME
Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale (5 modificări) ultima modificare prin O.G. nr. 12/2014
Legislaţie în domeniul înfiinţării de firme
Înregistrare şi autorizare













Legea nr. 31 din 16.11.1990 privind societăţile comerciale republicată, ultima modificare prin Legea nr. 152/2015
Legea nr. 26 din 05 noiembrie 1990 privind registrul comertului republicată, ultima modificare prin Legea nr. 337/2013
Legea nr. 359 din 08 septembrie 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, ultima modificare prin Legea 152/2015
Hotărârea Guvernului nr. 902 din 1 septembrie 2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului
comerţului de pe lângă tribunale, modificată prin HG nr. 425/2014
Hotărârea Guvernului nr. 600 din 21 iunie 2001 privind stabilirea onorariilor în sumă fixă pentru serviciile prestate de notarii publici în vederea înregistrării şi autorizării funcţionarii
comercianţilor
Inregistrare
Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25 iunie 2004 pentru stabilirea modelului cererii de înregistrare şi al certificatului de înregistrare în registrul comerţului (M.Of. nr. 590 din 01 iulie 2004)
Hotărârea Guvernului nr. 616 din 27 iunie 2001 privind aprobarea taxelor percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IVa, a încheierii judecătorului delegat la
înregistrarea comercianţilor şi a actului constitutiv, vizat de judecatorul delegat (M. Of. nr. 373 din 10 iulie 2001)
Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării li dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (M.Of. nr. 681 din 29 iulie 2004), cu modificarile si completarile, ultima modificare prin
Legea nr. 62/2014
Legea nr. 26 din 05 noiembrie 1990 privind registrul comertului republicată, ultima modificare prin Legea nr. 337/2013
Autorizare
Hotărârea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionarii comercianţilor (M. Of. nr. 414 din 14 iunie 2002)
Taxe şi tarife






Hotărârea Guvernului nr. 902 din 1 septembrie 2012 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului
comerţului de pe lângă tribunale, modificată prin HG nr. 425/2014
Ordinul nr. 1560/C din 1 iunie 2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de ofiile registrului comerţului de pe lângă tribunale
Avize/autorizaţii prealabile înregistrării, eliberate în functie de obiectului de activitate
Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaţa de capital, ultima modificare prin Legea nr. 10/2015




Legea nr. 32 din 3 aprilie 2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, ultima modificare prin Legea nr. 213/2015
Ordonanta de urgenta nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului , ultima modificare prin Legea nr. 29/2015
Autorizarea funcţionării unei firme din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor



Hotărârea Guvernului nr. 1739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu,
modificată prin HG nr. 19/2014
Ordinul nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă
Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.Of. nr. 633 din 21 iulie 2006), modificată prin OUG nr. 89/2014
Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii , ultima modificare prin Legea nr. 177/2015
Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor , ultima modificare prin OUG nr 41/2015






Autorizarea functionarii din punct de vedere sanitar


Ordinul nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construcţie şi pentru funcţionarea obiectivelor ce
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei , ultima modificare prin Ordinul nr. 1185/2012
Autorizarea funcţionarii din punct de vedere al protecţiei muncii



Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 657 din 1 noiembrie 2001 referitor la aprobarea normelor metodologice privind autorizarea funcţionării persoanelor juridice şi fizice din punct
de vedere al protecţiei muncii (M.Of. nr. 754 din 27 noiembrie 2001).
Legea nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive , ultima modificare prin Legea 187/2012
Ordonanta Guvernului nr. 4 din 20 ianuarie 1995 privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor
 şi buruienilor în agricultură şi silvicultură, ultima modificare prin Legea nr. 28/2009
Legea nr. 360 din 02 septembrie 2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase , ultima modificare prin Legea nr. 187/2012
Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, ultima modificare prin Legea 187/2012
Comercianţi persoane fizice








Ordonanţa de urgenţă nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinerile familiale, ultima
modificare prin Legea nr. 4/2014
Societăţi comerciale



Legea nr. 31 din 16.11.1990 privind societăţile comerciale republicată ultima modificare prin Legea nr. 152/2015

