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BIROULUI  PERMANENT 

AL 

                CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

   

       

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra cererii de 

reexaminare formulată de Preşedintele României privind Legea pentru 

modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, transmisă, spre 

reexaminare,  Comisiei juridice, de disciplină și imunități  și Comisiei pentru politică 

economică, reformă şi privatizare cu adresa Pl-x 440/2017/2020. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria 

legilor ordinare.  

 

 

 

    PREŞEDINTE                    PREŞEDINTE 

                    Nicuşor HALICI                                   Gheorghe ȘIMON 
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                             P.l.x 440/2017/2020 

                                                                                                                  

 

     RAPORT COMUN 

 

asupra cererii de reexaminare formulată de Preşedintele României privind Legea  

pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990 

 

 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 136 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu cererea de 

reexaminare formulată de Preşedintele României asupra Legii pentru modificarea şi 

completarea Legii societăţilor nr.31/1990, trimisă cu adresa Pl-x 440/2017/2020. 

Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor în sedinţa din data de                    

18 decembrie 2019. În data de 30 decembrie 2019 a fost trimisă la Presedintele 

României pentru promulgare.  

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (2) din Constituţia României, republicată 

Preşedintele României a formulat cerere de reexaminare asupra legii trimisă la 

promulgare în data de 16 ianuarie 2020.  

Senatul în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat în şedinţa din 8 aprilie 

2020 Legea pentru modificarea și completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 fiind de 

acord în parte cu cererea de reexaminare formulată de Preşedintele României, cu 

respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţia României. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

alin. (9) pct. 1, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificări şi 

completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Consiliul Legislativ a avizat favorabil  iniţiativa legislativă prin avizul nr.421 

din 6 iunie 2017. 
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Guvernul prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1240 din 18 august 

2017 precizează că nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Legii societăţilor comerciale nr.31/1990, în vederea facilitării procedurilor 

şi a condiţiilor de înregistrare a sediului social.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi membrii 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au examinat această iniţiativă 

legislativă în şedinţe separate, prin mijloace electronice în data de 22 aprilie 2020. La 

şedinţe au participat deputaţii conform listlor de prezenţă.  

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună 

plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Legii pentru modificarea și completarea Legii 

societăţilor nr. 31/1990, în forma adoptată de Senat, cu un amendament respins redat în 

anexa la raportul comun. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, Legea face parte din categoria legilor 

ordinare.         

        

                          

 

                          

PREŞEDINTE 

 

Nicuşor HALICI 

          PREŞEDINTE 

 

         Gheorghe ȘIMON 

   

 

 

 

   
 





Anexă: amendament respins 

 

Nr. 

crt. 

Legea nr. 31/1990 Text adoptat de Senat Amendament Cameră decizională 

1.  Art. 14 

(1) O persoană fizică sau o 

persoană juridică nu poate fi 

asociat unic decât într-o singură 

societate cu răspundere limitată. 

(2) O societate cu răspundere 

limitată nu poate avea ca asociat 

unic o altă societate cu răspundere 

limitată, alcătuită dintr-o singură 

persoană. 

(3) În caz de încălcare a 

prevederilor alin. (1) şi (2), statul, 

prin Ministerul Finanţelor Publice, 

precum şi orice persoană 

interesată poate cere dizolvarea pe 

cale judecătorească a unei 

societăţi astfel constituită. 

(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, 

lichidarea se va face în condiţiile 

prevăzute de prezenta lege pentru 

societăţile cu răspundere limitată. 

 

1. Articolul 14 se abrogă. 

 

1.Se elimină. 

Autor: Ioan Cupşa 
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