Rumeenia

Virksomhedsregistre i medlemsstaterne - Rumænien
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Dette afsnit giver dig et overblik over det rumænske handelsregister, der er organiseret af justitsministeriet — det nationale
handelsregisterkontor.

Hvilke oplysninger giver det rumænske handelsregister?
Det rumænske nationale handelsregisterkontor er en offentlig institution med status som juridisk person, der er organiseret under
justitsministeriet. Den skal være i besiddelse, organisere og lede det centrale edb-register.
Handelsregistrets kontorer er organiseret under det nationale handelsregisterkontor og opererer i Bukarest og i hvert af de 41
rumænske amter. De fører, organiserer og forvalter lokale selskabsregistre.
I henhold til lov nr. 26/1990 indeholder erhvervsregistret oplysninger om registrerede erhvervsudøvere, nemlig:
selskaber,
indenlandske virksomheder
indenlandske selskaber
autonome konger
andelsselskaber
kooperative organisationer
økonomiske interessegrupper
Europæiske økonomiske firmagrupper
Europæiske virksomheder
Europæiske andelsselskaber
fagforbund,
individuelle virksomheder
familievirksomheder og
andre fysiske og juridiske personer, der er oprettet ved lov.
Selskabsregistret registrerer alle dokumenter, faktiske forhold, fordringer, dokumenter og identitet for de berørte erhvervsudøvere,
hvis registrering er foreskrevet ved lov og i alle andre dokumenter eller dokumenter, der udtrykkeligt er fastsat ved lov.
Webstedet for handelsregistret (https://www.onrc.ro/index.php/ro/):
1. dokumenter
2. oplysninger, tjenester, der er struktureret på delstrækninger og tjenester
3. oplysninger om det nationale handelsregisterkontor og handelsregisterkontorerne, der er knyttet til tribunerne
4. forskellige reklameoplysninger — fri adgang
5. formularer anvendt i instituttet
6.Formaliteterne i forbindelse med registreringen i handelsregistret for hver kategori af erhvervsdrivende og transaktioner
7. statistiske data om registrerede operationer.
institutionens historie

CRS
formularer (til fagfolk osv.) og nødvendige formaliteter
opkrævet for ONRC's tjenester
tjenesteydelser
lovgivning
statistikker
gennemsnit.
Der er adgang til online-tjenester i det nationale varemærkeregisterkontor via det sektorspecifikke operationelle program om
"Øget økonomisk konkurrenceevne", "Investering i din fremtid!" under projektet "Onlinetjenester (e-forvaltning), der leveres af
NTRO for erhvervslivet via en særlig webportal".
De online-tjenester, der leveres af det nationale handelsregisterkontor via portalen for tjenesteydelser, er:
Infocert
RECOM Online;
Kontrol af, at virksomhedens navn og onlinereservation er tilgængelig online
Foreløbig kontrol (kontrol af, om den juridiske/fysiske person, den fysiske person/den fysiske person/den fysiske person/den
fysiske person/det pågældende familiemedlem er til rådighed, og/eller et forbehold med hensyn til navn/logo)
Registre i registret over juridiske personer og autorisation af juridiske personer
Ajourføring af kontaktoplysninger for virksomheder, der er registreret i selskabsregistret
Levering af oplysninger til dato, samfundets historie, statistikker
Udstedelse af dokumenter (certifikater for konstateringer)
Sagens status
Meddelelse om det indgivne Handelsregister
Beslutninger om udsættelse af anmodninger til selskabsregistret
Omtale af de forskellige situationer, der gør sig gældende for juridiske personer
Statistikker (transaktioner i det centrale register for handel, selskaber med udenlandsk aktiedeltagelse)
Formularer til offlinevirksomhedsregistrering.
Den nye onlinetjeneste giver følgende oplysninger om fagfolk:
navn og organisationsform
identifikationsoplysninger (ordrenummer i erhvervsregistret, entydig EU-identifikator, entydig registreringskode, registreret
kontoradresse, forretningsforbindelser (telefon, fax)
hjemsted (starten på beviset for etablering, datoen for udløbet af beviset for etablering, varigheden af hjemstedet)
tegnet og tegnet aktiekapital
hovedformålet med en virksomhed, der er erklæret/godkendt af den erhvervsdrivende
de sekundære genstande, der er erklæret/godkendt af den erhvervsdrivende
identifikationsdata vedrørende tilknyttede fysiske og juridiske personer
identifikation af administratorerne
data om logoer
data vedrørende datterselskaber/filialer/underenheder (hjemsted, telefon)
data om sekundære lokaliteter/arbejdssteder (hjemsted, telefon)
oplysninger om anlæg og/eller aktiviteter, der er tilladt i henhold til artikel 15 i lov nr. 359/2004
data om ejendomsrettigheder
sammensætningsdata

oplysninger om handlinger omfattet af artikel 21, litra e) -h), i lov nr. 26/1990
oplysninger om andre krav
balancedata (omsætning, gennemsnitligt antal ansatte, bruttofortjeneste), hvis stillet til rådighed af ministeriet for offentlige
finanser.

Er der gratis adgang til det rumænske handelsregister?
Oplysningerne i handelsregistret er tilgængelige online på det nationale handelsregisters serviceportal. Adgang til oplysninger er
tilladt efter registrering som bruger (oprettelse af et bruger-id og et password), fri drift.
Oplysningerne i det nationale handelsregisters register er struktureret efter de tjenester, der tilbydes. Der er gratis adgang til visse
oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Blandt de foreliggende oplysninger kan nævnes:
Generelle oplysninger om, hvilke personer der er berørt af gennemførelsen af visse regulerede aktiviteter (fagfolk, fysiske
personer, juridiske personer, institutioner og offentlige myndigheder osv., nærmere oplysninger på webstedet https://www.
onrc.ro/index.php/ro/).
Abonnementselementet i den nye abonnementstjeneste for online abonnement er tilgængelig efter indgåelsen af en kontrakt
med modtageren. Der gives adgang 24 timer fra 24.
E-formularer.
Status for ansøgninger om registrering i selskabsregistret — gratis.
Der er gratis adgang til afsnittet om afgørelser om udsættelse af ansøgninger om registrering, der er indgivet til
handelsregistret.
Der er gratis adgang til visse offentlige oplysninger (regnskaber, frivillige løsninger, lovbestemte løsninger osv.).
Adgang til alle dele af webstedet

https://www.onrc.ro/index.php/ro/ er gratis, 24 timer i 24.

Søgning i det rumænske erhvervsregister
Der kan søges i de gratis oplysninger, der er tilgængelige i Recom's

onlinetjeneste, ved at indføre følgende kriterier:

erhvervsudøverens navn
virksomhedsregistreringsnummer
den unikke registreringskode
det distrikt, hvor det vedtægtsmæssige hjemsted er beliggende.
Generelle oplysninger for interesserede personer, der tilbydes gratis af den fornyede onlinetjeneste, omfatter:
navn på erhvervsregistret
virksomhedsregistreringsnummer
europæisk entydig identifikator (EUID)
den unikke registreringskode
hjemsted eller forretningssted
virksomhedens tilstand (f.eks.: drift, afvikling, likvidation, konkurs, opløsning osv.)
Det rumænske handelsregisters historie
Registret over foretagender blev oprettet i 1990 i henhold til lov nr. 26/1990 om handelsregistret.
Der blev oprettet en særlig portal med henblik på at levere nye onlinetjenester til erhvervslivet og alle interesserede parter, der
blev lanceret i anden halvdel af 2011.
Målene for det nationale varemærkeregister er at:
oplysning til erhvervslivet, offentlige institutioner, medier og berørte personer om de foranstaltninger, der er gennemført i
erhvervsregistret

reducere den tid, det tager at få adgang til oplysninger
reduktion af trafikbelastning i handelsregistret
reducere den tid, det tager at indsende registreringsdokumenter til erhvervsregistret
forenkling af procedurerne for registrering af erhvervsudøvere, levering af finansielle oplysninger og anmodning om
oplysninger og dokumenter
oplysninger til ansøgerne online og i realtid om erhvervsregistrets data.

I hvilket omfang kan jeg påberåbe mig dokumenter i registret?
Det rumænske handelsregister er organiseret og fungerer i henhold til bestemmelserne i lov nr. nr.26/1990 om handelsregistret,
offentliggjort på ny, som ændret og suppleret. Tilladelse til, at personer, der er omfattet af registreringspligten, skal optages i
handelsregistret, deres funktion og registrering i handelsregistret, samt enhver form for registrering af ændringer af vedtægterne
eller andre elementer, der udtrykkeligt er fastsat, skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 26/1990, regeringens
hastedekret nr. nr.116/2009, lov nr. nr.359/2004, samt de nærmere regler for registrering og offentliggørelse af erhvervsregistrene,
som er godkendt ved justitsministerens bekendtgørelse nr. 2594/C/2008. De elementer, der er specifikke for hver af de former for
virksomhed, for hvilke erhvervsregistrets forpligtelse til at lade sig registrere er reguleret af særlige retsakter, hvoraf de vigtigste er
følgende: Lov nr. 31/1990 om samarbejde, lov nr. nr.1/2005 om samarbejde på landbrugsområdet, lov nr. 566/2004 om
samarbejde på landbrugsområdet, regeringens hastedekret nr. 44/2008 om tilladelse til udøvelse af erhvervsvirksomhed af
autoriserede fysiske personer, individuelle virksomheder og familieforetagender, lov nr. 161/2003 om foranstaltninger, der skal
sikre gennemsigtighed i udøvelsen af offentlige embeder, offentlige hverv og erhvervsmiljø samt forebyggelse og bekæmpelse af
korruption.
De nationale bestemmelser, hvorefter tredjemand kan anvende de oplysninger og dokumenter, der er registreret i handelsregistret,
jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten, er følgende:
1. I henhold til artikel 1, stk. 1, i lov nr. nr.26/1990 om det kommercielle register, der er offentliggjort på ny, "inden
påbegyndelsen af den økonomiske aktivitet, er følgende fysiske eller juridiske personer forpligtede til at kræve registrering
eller i givet fald registrering i handelsregistret: De fysiske eller juridiske personer, der er nævnt i punkt (1), skal

ligeledes ansøge om registrering i samme register af oplysningerne om de retsakter og retsakter, hvis registrering er sikret
ved lov, jf. artikel 1, stk. 2, i ovennævnte retsakt." "
2. Oplysninger, der er optaget i handelsregistret, og udstedelse af kopier af de relevante dokumenter foretages i
overensstemmelse med artikel 4 i lov nr. nr.26/1990 om handelsregistret, genudgivet, som ændret:

(1) Handelsregistret er offentligt.
(2) Handelsregisterkontoret er forpligtet til for den person, der indgiver anmodningen, at videregive oplysninger, registrere
ekstrakter og bekræftede certifikater for oplysninger, der er registreret i handelsregistret, samt beviser for, at en bestemt handling
eller omstændighed ikke er registreret, kopier og bekræftede kopier af optagelser, der er foretaget i registret, og de dokumenter,
der er fremlagt, og for hvilke der er opkrævet gebyrer.
(3) De dokumenter, der er omhandlet i stk. (2), kan kræves og udstedes pr. korrespondance.
(4) Dokumenter, som der henvises til i punkt (2) i elektronisk form, og som er vedlagt eller logisk tilknyttet den udvidede
elektroniske signatur, kan rekvireres og udstedes elektronisk via den nationale varemærkemyndigheds portal for onlinetjenester
samt via systemet af elektroniske kvikskranker i overensstemmelse med regeringens hasteanordning nr. 49/2009 om
etableringsfrihed for tjenesteydere og fri udveksling af tjenesteydelser i Rumænien, godkendt ved lov nr. 68/2010.
(5) De gebyrer, der opkræves for frigivelse af kopier og/eller oplysninger, uanset leveringsform, må ikke overstige de
administrationsomkostninger, der er forbundet med frigivelsen af dem.
Artikel 4 1
(1) elektroniske kopier af de dokumenter og oplysninger, der er omhandlet i artikel 4, stilles til rådighed for offentligheden og
gennem registersammenkoblingssystemet for ansøgerens regning.
(2) niveauet for de gebyrer, der opkræves for levering af kopier og/eller oplysninger fra handelsregistret gennem
registersammenkoblingssystemet, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

Eksigibiliteten af de handlinger og faktiske omstændigheder, der påhviler de personer, der er omfattet af forpligtelsen til at lade sig
registrere i handelsregistret, foretages i overensstemmelse med artikel 5 i lov nr. 26/1990 om det kommercielle register,
offentliggjort på ny, som ændret og suppleret:
(1) Registrering og angivelser kan gøres gældende over for tredjemand med virkning fra datoen for deres indførelse i
handelsregistret eller efter deres offentliggørelse i Rumæniens officielle tidende, del IV eller anden publikation, hvis loven tillader
det.
(2) Den person, der er forpligtet til at anmode om registrering, er ikke til hinder for, at tredjemand kan anmode om registrering,
medmindre det er godtgjort, at de er kendt af dem.
(3) Det nationale handelsregisterkontor offentliggør oplysninger på sit websted og på portalen for online-tjenesteydelser og
forelægger med henblik på offentliggørelse på den europæiske e-justiceportal ajourførte oplysninger om national lovgivning for så
vidt angår offentliggørelse og håndhævelse over for tredjemand af dokumenter, forhold og oplysninger vedrørende personer, der
er omfattet af forpligtelsen til at lade sig registrere i handelsregistret. "
Endvidere findes der særlige bestemmelser herom i artikel 50-53 i lov nr. 31/1990 om selskabsret, offentliggjort på ny, som følger:

Artikel
50, stk. 1, kan ikke gøres gældende over for tredjemand, medmindre selskabet beviser, at de havde kendskab hertil.
(2) De transaktioner, som selskabet har udført inden den 16. dag efter datoen for offentliggørelse i den rumænske statstidende, del
IV, af den delegerede dommers konklusion (på datoen for denne anmodning om forlig hører til direktøren for
handelsregisterkontoret/til den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale handelsregisterkontor i
overensstemmelse med regeringens hasteanordning nr. nr.116/2009, som ændret), kan ikke gøres gældende over for tredjemand,
som godtgør, at de ikke har kunnet gøre sig bekendt med dem.
Artikel 51
, stk. 1, kan dog påberåbe sig de forhold eller forhold, for hvilke der ikke er foretaget reklame, medmindre udeladelsen af reklamen
ikke har nogen virkning.
Artikel 52,
stk. 1 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den tekst, der er deponeret hos handelsregisterkontoret, og den tekst, der er
offentliggjort i Rumæniens officielle tidende, del IV, eller i pressen, kan selskabet ikke modsætte sig den offentliggjorte tekst over
for tredjemand. Tredjeparter kan håndhæve den offentliggjorte tekst over for selskabet, medmindre selskabet kan bevise, at de var
bekendt med den tekst, der er sendt til handelsregisterkontoret.
I overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i lov nr. 26/1990 om det kommercielle register, som genudgivet, som ændret,
(1) Erhvervsregistret består af et register for juridiske personer, der er registreret som juridisk person, nationale selskaber og
selskaber, selvstændige regi, sammenslutninger af økonomiske interesser, kooperative organisationer, europæiske selskaber,
europæiske økonomiske interessegrupper, andre juridiske personer, der udtrykkeligt er oprettet ved lov, med hovedsæde eller
sekundære afdelinger i Rumænien, et register over juridiske personer, der er oprettet i Rumænien, og europæiske
andelsselskaber med hovedsæde eller sekundære foretagender i Rumænien og et register over godkendte fysiske personer,
individuelle virksomheder og familievirksomheder, som har deres hjemsted eller hjemsted i Rumænien. Registrene skal opbevares
i et edb-system.
3. I henhold til artikel 6, stk. 1, i lov nr. nr.26/1990 om handelsregistret, offentliggjort på ny, sammenholdt med artikel 1 i
regeringens hastedekret nr. nr.116/2009 om indførelse af foranstaltninger vedrørende registrering i handelsregisteret, som er
godkendt med ændringer og tillæg ved lov nr. nr.84/2010 med senere ændringer, sker dette på grundlag af den beslutning,
der er truffet af direktøren for handelsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale
varemærkeregister, eller eventuelt af en endelig retsafgørelse, medmindre andet er fastsat ved lov.
I henhold
til artikel 26, stk. 1, i lov nr. nr.26/1990 om det kommercielle register, somer offentliggjort på ny, "er datoen for registrering i
handelsregistret den dato, hvor registreringen faktisk blev foretaget i dette register.

" > I henhold til artikel 26, stk. 2, i ovennævnte lovgivningsmæssige retsakt, sammenholdt med regeringens hasteanordning
nr. nr.116/2009, skal registreringen i handelsregistret ske inden for 24 timer efter datoen for afgørelsen af direktøren for
handelsregistret/den person, der er udpeget af generaldirektøren for det nationale handelsregisterkontor, og i tilfælde af
registrering af den professionelle inden for 24 timer fra datoen for afgørelsen om tilladelse til registrering.

I henhold til artikel 51, stk. 2, i lov nr. nr.26/1990 om handelsregistret, offentliggjort på ny, skal "registreringer i handelsregistret
foregå elektronisk både i forbindelse med de afdelinger i handelsregistret, der er knyttet til domstolene, og på niveauet for det
centrale edb-register. "
flere oplysninger kan findes

her.

Relevante links

Det rumænske erhvervsregisters officielle websted
Onlineserviceportalen for det rumænske nationale varemærkekontor
Relevante dokumenter

Lov nr. 26/1990
Administrationsdekret 116/2009
Detaljerede regler af 10. oktober 2008 om, hvordan erhvervsregistre skal holdes
Lov nr. 359/2004
Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den
maskinoversatte tekst.
Sidste opdatering: 13/08/2019

