
LEGE nr. 360 din 21 septembrie 2006 
pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 359/2004  privind 
simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul 
comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si 
persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si 
la autorizarea functionarii persoanelor juridice 
 
EMITENT:      PARLAMENTUL   
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 22 septembrie 2006  
 
    
  Parlamentul României adopta prezenta lege. 
 
    ART. I 
  Alineatele (4), (5) şi (7) ale articolului 31 din Legea nr. 
359/2004  privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale 
şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum 
şi la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicatã în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 
septembrie 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se 
modifica dupã cum urmeazã: 
  "(4) Dacã nu exista reprezentant legal ori acesta nu procedeazã 
la numirea lichidatorului în termenul prevãzut la alin. (3), la 
cererea oricãrei persoane interesate, formulatã în termen de 6 
luni de la expirarea termenului prevãzut la alin. (1), 
judecãtorul delegat numeşte un lichidator de pe lista 
practicienilor în insolventa, remunerarea acestuia urmând a fi 
facuta din patrimoniul persoanei juridice dizolvate sau, în cazul 
lipsei acestuia, din fondul de lichidare constituit în temeiul 
Legii nr. 85/2006  privind procedura insolventei. 
  (5) Dacã pana la expirarea termenului prevãzut la alin. (4) nu 
a fost înregistratã nicio cerere pentru numirea unui lichidator, 
persoana juridicã se radiaza din registrul comerţului, prin 
încheiere a judecãtorului delegat, pronunţatã la cererea 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  (7) Bunurile rãmase în patrimoniul persoanei juridice dupã 
radierea acesteia din registrul comerţului, în condiţiile alin. 
(5), revin asociaţilor." 
    ART. II 
   Legea nr. 359/2004  privind simplificarea formalitãţilor la 
înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, 
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea functionarii 
persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicatã în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua 
numerotare. 
 
  Aceasta lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu 

http://legis.mai.intranet/oficiale/afis.php?f=55110#A31


respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicatã. 
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