
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIII/I/265/19.04.2001

C ă t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege
privind modificarea   unor prevederi ale Legii   nr. 31/1990   privind
societăţile   comerciale,  republicată, trimis Comisiei, pentru reexaminare în
fond, cu adresa nr. 58/1998 din 12.03.2001.

Menţionăm că acest proiect de lege a fost respins de Senat în

şedinţa din 1 martie 2001.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere avizele primite

de la următoarele comisii:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

- Comisia pentru industrii şi servicii

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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R  A  P  O  R  T
asupra proiectului de Lege privind modificarea   unor prevederi ale
Legii   nr. 31/1990   privind   societăţile   comerciale,  republicată,

lege organică.

In urma reexaminării proiectului de Lege privind modificarea   unor
prevederi ale Legii   nr. 31/1990   privind   societăţile   comerciale,  republicată,
trimis cu adresa nr. 58/1998 din 12 martie 2001, în şedinţa din 11 aprilie 2001,
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât că aceasta nu
poate fi acceptat şi propune Plenului respingerea pentru următoarele motive:

- în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, bilanţul
contabil se încheie o singură dată într-un exerciţiu financiar şi numai la sfârşitul
acestuia;

- dividendele, deşi potenţial cuvenite în cursul anului pe baza realizărilor
reflectate în rezultatele financiare la semestru, nu pot fi distribuite întrucât, conform
Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice şi Legii contabilităţii nr. 82/1991,
activitatea unui agent economic se programează şi se realizează în limitele unui an
calendaristic, deci pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului anual.
 .

- în cadrul procesului de armonizare legislativă, unul din obiectivele prioritare
pentru acest an îl constituie transpunerea Acquis-ului comunitar în materia dreptului
societăţilor comerciale, Ministerul Justiţiei va elabora, până la sfârşitul anului, un
proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale. Acest proiect va avea în vedere şi propunerile trimise de
instituţiile implicate.

PREŞEDINTE,
        Dan Radu Ruşanu

          SECRETAR,
 Lucia Cornelia Lepădatu

      Experţi parlamentari:
         Ştefan Condeescu
         Doina Leonte

      Alina Hodivoianu
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