
COMISIA DE DIALOG SOCIAL
- 12,07.2012 -

PROCES.VERBAL

in data de 1 2.O7.2012, incepind cu orele 10.00, a avut loc, la sediul Ministerului Justitiei,
gedin{a Comisiei de Dialog Social (CDS), organizati in conditi i le Legii dialogului social nr.
62/2011.

Ordinea de zi a gedintei a fost urmdtoarea:
1. Proiectului de Hotdrdre a Guvernului privind aprobarea taxelor gi tarifelor pentru
operatiunile efectuate de Of iciul National al Flegistrului Come(ului (ONRC) gi of iciile
registrului comertului de pe ldngi tribunale.
2. Diverse

La lucriri au participat urmdtoarele persoane:
o din partea Ministerului Justitiei:
1. dl. Ovldiu PUJURA, secretar de stat, pregedintele Comisiei de Dialog Social;
2. dna. Claudia RO$IANU, consilier juridic, Direclia Elaborare Acte Normative;
3. Bogdan BURDESCU, director, ONRC
4. Rodica SOHOIU, director, ONRC
.din partea Ministerului Muncii, Familiei gi Protectiei Sociale:
5. Arabela PISCOCIU, Ministerul Muncii gi Protecfiei Sociale
. din partea partenerilor sociali:
6. Bogdan luliu HOSSU, pregedinte, CNS "Cartel ALFA'
7, Dan George STROESCU, vicepregedinte, Confederalia Nationali a Patronatului RomAn,

CNPR
B. Marin lON, Confedera[ia PatronalS din lndustrie, AgriculturS, Constructii

RomAnia - CONPIROM
9. Gheorghe GRECU, Confedera[ia Sindicatelor Democratice din RomAnia
10. Mihaela NEACSU, Blocul National Sindical
1 1 . Nicolae Pani, Confederalia Sindicala Nationala Meridian

1. Primul punct pe ordinea de zi - ,,Dezbaterea Proiectului de act normativ"

A " Prezentarea proiectului
1. Domnul secretar de stat Ovidiu Putura a ficut o scurti prezentare a Proiectuf ui de
hotirdre a Guvernului, precizAnd principalele obiective urmdrite 9i solutiile legislative propuse
pentru realizarea acestora.

S-a menlionat ci proiectul a fost redactat in contextul general al angajamentelor Guvernului
de simplificare a procedurilor administrative pentru operarea unei afaceri, asumate prin
Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeani gi RomAnia.

Servicii din



S-a ardtat, de asemenea, cd noua reglementare se preconizeazi a avea un impact pozitiv
asupra mediului de afaceri, intruc6t simplifici sistemul de plati a taxelor de ?nregistrare in
registrul come(ului 9i prezinti predictibilitate, oferind operatorului economic posibilitatea de a
stabili o prognozd fideli a cheltuielilor legate de inregistrarea la registrul comerlului, la
momentul constituiri i 9i in cursul deruldrii unei afaceri.

S-a precizat, in continuare, ci Oficiul Nafional al Registrului Come(ului, institutie ce
presteazi servicii publice, pentru care percepe taxe sau tarife, dupi caz, are obligafia legald
de a se inscrie ?n SNEP, proiectul dezbdtut ficAnd posibilS aceasti integrare.

2. Heprezentantul ONRC, doamna Rodica SOROIU, director, Directia Managementul
Calitdtii, Organizare, Arhivd, a ficut o serie de precizdri legate de modul de calcul al taxelor
propuse in proiect S-a aritat ci taxele unice pentru operatiunile de inregistrare in registrul
comerfului au fost determinate prin insumarea contravalorii serviciilor prestate pentru un
fiecare tip de inregistrare in registrul come(ului. Au fost prezentate cAteva exemple concrete,
respectiv calculul taxei, prin comparatie ante- 9i post-proiect, in cazul unei inmatriculiri gi in
cazul inregistrdrii unei mentiuni simple. Din calculul prezentat a rezultat ci suma plititi
conform actualei legislatii nu se va majora prin sistemul de taxare unici.

B. Dezbaterea proiectului

I nterven[ii ale partenerilor sociali
1. Domnul Dan George Stroescu, CNPR, a dorit si sublinieze cd organizatia pe care o
reprezinti este impotriva majoririi taxelor de inregistrare. in susfinerea poziliei sale, a
aritat ci, ?n conditiile actuale de crizi economicd, o cregtere a acestor taxe va influenta
negativ mediul de afaceri, in special, Tntreprinderile mici 9i mijlocii. A propus, de asemenea,
prevederea posibilitetii turnizdrii informafiilor in registrul come(ului in 48 de ore, cerere care
si fie taxati suplimentar, cu o majorare de 50% a tarifului.

Rdspuns MJ
Domnul secretar de stat gi reprezentantii ONRC au reiterat faptul ci noul sistem de
taxare nu va avea ca afect majorarea taxelor, intrucdt la elaborarea mecanismului de
calcul s-a urmirit fidel respectarea valorilor actualmente Tn vigoare.

in privinla furnizirii informaliilor in 48 de ore, cu posibilitatea perceperii unui tarif majorat,
reprezentantul ONRC, domnul director Bogdan Burdescu, a precizat cd informatiile previzute
la nr. crt.2 - 5 din Anexa nr.Zla Proiectul de Hotirire sunt informatii complexe (ex: statistici),
care, pentru a fi furnizale, impun un efort de analizS, clasificare, comparare, sintezd, iar
aceste demersuri sunt consumatoare de timp. in consecin!5, este dificil ca aceste tipuri de
informa[ii si poate fi furnizate in termen atAt de scurt.

lntervenlii ale partenerilor sociali
Reprezentantul CNPR a precizat ci modificarea taxelor trebuie si

economici.

Haspuns MJ
Reprezentantul ONRC a mentionat cd aceastd analizi economici a
de fundamentare la stabilirea taxelor 9i tarifelor unice a constituit-o
comertului 9i incasirile aferente inregistririlor efectuate in anul 201 1.

la bazl o analizi

fost efectuati, tar baza
inregistririle Tn registrul



lnte rvenlii ale parten e rilor soci a I i
ln finalul interventiei sale, domnul Stroescu a supus atentiei Cornisiei 9i un aspect ce are o
legdturd incidentali cu activitatea de inregistrare in registrul come(ului, degi nu se referi
strict la proiectul de hotdrire a Guvernului analizat. Domnia sa a criticat misurile, impuse de
organele de control, de a inregistra la registrul come(ului anumite mentiuni 9i de a prezenta
dovada efectudrii acestei ?nregistriri, degi, in interpretarea domniei sale, astfel de mdsuri nu
au justificare legalS. A solicitat sprijinul Ministerului Justitiei Tn gisirea unei solu[ii la aceasti
problemd, subliniind cd rezolvarea sa va avea efect pozitiv, in special, asupra micilor
intreprinderi.

Raspuns MJ
Domnul secretar de stat a solicitat prezentarea materialelor ce susfin cele expuse de
reprezentantul CNPR, urmAnd ca Ministerul Justitiei si le analizeze gi sd se pronunfe asupra
acestora, in limitele institutionale ale MJ, gi, dacd va f i cazul, si sesizeze organele
competente si solulioneze problemele semnalate.

ll. Punctul 2 al Ordinii de zi - ,,Diverse"

I ntervenlii al e partenerilor sociali

Doamna Mihaela NEACSU, Blocul National Sindical, a supus atenfiei Comisiei problematica
asistenfilor judiciari. A precizat cd domnia sa nu a participat la reuniunea anterioard a
Comisiei in care a fost dlscutati aceasti temi, dar, din cuprinsul procesului-verbal al gedinlei
a inteles ci Ministerul Justiliei intentioneazd si elaboreze, un document de sinteza, pebaza
informatiilor ce vor fi furnizate de instanfe, patronate 9i sindicate asupra situatiei actuale a
asistenfilor judiciari (numdr, necesar de personal). Intre timp insd, Tribunalul Bucuregti a
transmis Consiliului Superior al Magistraturii o adresi prin care se suslinerea eliminarea
institutiei,,asistentul ui judicia/'.

Reprezentantul BNS a subliniat pozitia organizatiei sale sindicale de nesustinere a acestei
propuneri de eliminare a asistenfilor judiciari din completele ce solufioneazA litigii de munc5.

Domnul Bogdan Hossu, CNS "Cartel ALFA" a subliniat importanta asistentului judiciar in
litigiife de munci. A semnalat insi faptul ce, din cauza unor dislociri de personal, s-au
produs dezmembrdri ale cuplului sindicat-patronat, indepirtAndu-se, astfel, de spiritul legii,
care a urmirit si asigure o expertizi gi viziune echilibratd - atAt din perspectiva angajatorului,
cAt 9i din perspectiva angajatului, doar o astfel de experienti cumulatd putiind veni in sprijinul
judecitorului de litigii de munci. Interpretarea, avansati de CSM, potrivit cireia nu este
absolut necesari formarea duetuf ui sindicat-patronat, cei doi asistenti judiciari putind
reprezenta fie doar zona sindicali, fie doar pe cea patronali este gregiti, a susfinut
reprezentantul,,CNS Cartel ALFA".

Pentru elucidarea acestor aspecte, domnul Hossu a propus organizarea unei reuniuni a CDS,
la care sd fie invitat gi CSM.

Rdspuns MJ
Domnul secretar de stat a precizat cd MJ a transmis deja circulare la instante li se agteapti
rdspunsul acestora. De asemenea, se agteapti un rispuns similar din partea partenerilor



sociali, urmand ca, pe baza informatiilor primite, sd fie elaborat un material de sintezd, care
va fi dezbdtut, ?n vederea adoptdrii unor decizii fundamentate, in cadrul unei gedin[e a CDS,
fa sfArgitul lui iulie 2012,gedinti la care vor fi invitati 9i reprezentanlii CSM.

lnteruenlii ale partenerilor sociali
Domnul HOSSU a dorit si aduci in atenlia Comisiei 9i o problemd legatS de funclionarea
justitiei, respectiv durata excesivi a procedurilor judiciare, care inf luenteazi negativ
drepturile angajatilor 9i, in egald misurd, funclionarea mediului de afaceri. A subliniat cd un
prim termen de judecati stabilit in martie 2013 pentru o cerere a unui angajat cu care instanla
a fost sesizatd in iulie 2012 nu poate fi considerat un termen rezonabil.

A ardtat, de asemenea, cd, prin lege, au fost stabilite termene de realizarea a anumitor acte
procedurale (ex.: 10 zile pentru motivarea hotdrArii), dar acestea nu sunt respectate. A
subliniat ci trebuie gisite solutii, inclusiv legislative, pentru ca procesele si aibi durate
rezonabile. De asemenea, a apreciat ci este necesari incurajarea metodelor alternative de
solutionare a litigiilor, in special medierea.

Rdspuns MJ
Domnul secretar de stat a menlionat ci Noul Cod de proceduri civili, care urmeazd si intre
?n vigoare a creat mecanisme noi, care vor conduce la reducerea duratei procedurilor.
Totodati, recent a fost adoptati o propunere legislativi care di un impuls nou medierii,
intrucAt instituie categorii de cauze pentru care medierea este obligatorie.

3. Concluzii
La finalul gedin[ei, Pregedintele CDS a creionat concluziile celor discutate:
a. nu existi propuneri de modificare a textului proiectului de HotirAre a Guvernului;
b. fa sf0rgitul lunii iulie va fi organizatd o reuniune a CDS, pe tema asistentilor judiciari, la

care va fi invitat gi CSM;
c. MJ va analiza materialele comunicate de reprezentantul CNPR, in vederea identificirii

unei solutii, in limitele competentei sale institutionale.

Prezentul proces-verbal a fost redactat la data de 1 3.07.2012, urmare reuniunii Comisiei de
diafog social, organizata 9i derulati in conditiile legii .

$frffi"iag ilr i n isteru I J ust i fie itsfuS/"
Avizat: ; -.'
nri* iinDol, director, DEA*r '1,
Adriana IACOB, director, ONRC

Red.' 
-*1:<

Claudia Rogianu, consilier juridic, 13. 07.2An4t


