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Prefa

Culegerea de acte normative privind registrul comer ului este în 
prezent mai util  ca oricând. Transferul temporar al unor atribu ii ale 
judec torilor delega i c tre directorii oficiilor registrului comer ului, cu 
toate consecin ele procedurale subsecvente, poate genera unele confuzii i
nemul umiri comercian ilor. Consultând legisla ia primar i legisla ia 
secundar  care reglementeaz  func ionarea registrului comer ului i rapor-
turile dintre justi ie i registrul comer ului, comercian ii pot în elege mai 
u or unele m suri i dispozi ii, pot evita cereri i procese inutile, pot alege 
solu iile procedurale care le permit atingerea mai facil  a obiectivelor ce 
i-au propus.  

 Pe de alt  parte, culegerea constituie un util instrument de lucru inclu-
siv pentru personalul oficiilor registrului comer ului care este silit nu de 
pu ine ori s  g seasc  cu rapiditate solu ii unor situa ii cu frecven  prac-
tic  redus .

În fine, nu putem s  omitem c  simpla reunire a actelor normative ce 
reglementeaz  activitatea registrului comer ului permite i cititorului nea-
vizat s  sesizeze cu u urin  necesitatea corel rii permanente a legisla iei
secundare cu legisla ia primar .

Ne întreb m dac  legiuitorul va percepe aceast  culegere i ca un nou 
semnal (al câtelea?) c  m surile administrativ-normative, precum adap-
tarea normelor de aplicare i a regulamentelor trebuie s  urmeze cu mai 
mare rapiditate modific rile legislative.  
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