
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru politică
economică, reformă şi privatizare

Bucureşti,
Nr. XVIIII/I/

R  A  P O  R T
asupra proiectului de Lege pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale,

 lege organică.

Comisia a fost sesizată în fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru
reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale , prin adresa nr. 185/15.03.2001.

În urma examinării proiectului mai sus enunţat, în şedinţa din data de 11.04.2001, propunem ca acesta să fie supus
spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse şi adoptate de Comisie
Autorul

Motivaţie

0 1 2 3
1

Art. 2 – (1) Constatarea dizolvării de
drept a societăţilor prevozute la art. 1 se
face prin încheiere a judecătorului delegat
la Registrul comerţului, la sesizarea
camerelor de comerţ şi industrie

Se propune modificarea alin. (1) al art. 2,
astfel:

Art. 2 – (1) Constatarea dizolvării de drept a
societăţilor prevozute la art. 1 se face prin
încheiere a judecătorului delegat la Registrul
comerţului, la cererea camerelor de comerţ şi

Corelare cu prevederile
Legii nr. 31/1990,
republica-
tă şi, respectiv, art. 3 din
proiect.
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teritoriale sau a statului, prin Ministerul
Finanţelor Publice şi organele sale
teritoriale, cu procedura necontencioasă.

industrie teritoriale sau a statului, prin
Ministerul Finanţelor Publice şi organele sale
teritoriale sau, după caz, oricărei persoane
interesate, cu procedura necontencioasă.

Autor: dep. Petre Naidin
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Art.3 – (2) Dispoziţiile art. 60 alin. (3) şi
(4) din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale şi cele ale art. VIII
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 32/1997 rămân aplicabile.

Se propune modificarea alin. (2) al art. 3,
astfel:

Art.3 – (2) Dispoziţiile art. 60 alin. (3) şi (4)
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale rămân aplicabile.

Autor: dep. Petre Naidin

Corelare cu dispoziţiile în
vigoare – Legea nr.
146/1997.
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             (5) Dispoziţiile art. 2 se aplică în
mod corespunzător.

Se propune modificarea alin. (5) al art. 3,
astfel:

              (5) Dispoziţiile art. 2 se aplică în mod
corespunzător, cererile de recurs introduse
fiind scutite de taxa de timbru şi timbru
judiciar.

Autor: dep. Petre Naidin

Eliminarea unor cheltuieli
care pot descuraja procesul
de reglementare dorit.

4 Se propune modificarea alin. (3) al art. 4,
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Art. 4 - (3) Publicitatea legală a radierii
se consideră efectuată prin afişarea
încheierii judecătorului delegat,
prevăzută la art. 2 alin. (2), la care se
adaugă o listă rectificativă cuprinzând
societăţile  comerciale cu privire la care
s-a admis recursul, menţionându-se
hotărârea tribunalului. Lista rectificativă
va fi afişată cel puţin 30 de zile şi se
publică în Monitorul Oficial al României,
în condiţiile art. “ alin. (2). Despre
aceasta se înştiinţează şi Ministerul
Finanţelor Publice prin organele sale
teritoriale.

astfel:

Art. 4 - (3) Publicitatea legală a radierii se
consideră efectuată prin afişarea încheierii
judecătorului delegat, prevăzută la art. 2 alin.
(2), la care se adaugă o listă rectificativă
cuprinzând denumirea, forma şi sediul
societăţilor  comerciale cu privire la care s-a
admis recursul, menţionându-se numărul
dosarului, data şi numărul hotărârii
tribunalului. Lista rectificativă va fi afişată cel
puţin 30 de zile şi se publică în Monitorul
Oficial al României, în condiţiile art. “ alin.
(2). Despre aceasta se înştiinţează şi
Ministerul Finanţelor Publice prin organele
sale teritoriale.

Autor: dep. Petre Naidin

Evidenţiere precisă a
procedurii de publicitate şi
eliminare a oricărei
confuzii, în conformitate cu
prevederile Directivei
68/151 din 1968 a U.E.
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Art. 5 – (1) Lichidarea societăţilor
comerciale prevăzute la art. 1 se face cel
mai târziu în termen de 6 luni de la
intrarea în vigoare a prezentei legi.

Se propune modificarea alin. (1) al art. 5,
astfel:

Art. 5 – (1) Lichidarea societăţilor  comerciale
prevăzute la art. 1 se face cel mai târziu în
termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi.
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Autor: dep. Petre Naidin

                     (2) Pe data lichidării, dar nu
mai târziu de 6 luni de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, societăţile
comerciale prevăzute la art. 1 se radiază,
din oficiu, din Registrul Comerţului.

Se propune modificarea alin. (2) al art. 5,
astfel:

                 (2) Pe data lichidării, dar nu mai
târziu de 9 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei legi, societăţile  comerciale
prevăzute la art. 1 se radiază, din oficiu, din
Registrul Comerţului.

Autor: dep. Petre Naidin

Termen realist şi necesar în
procedura de lichidare.

                                          PREŞEDINTE,

                                       Dan Radu Ruşanu
SECRETAR,

Lucia Cornelia Lepădatu

                     Experţi parlamentari,
 Ştefan Condeescu

Doina Leonte
          Alina Hodivoianu
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C ă t r e,
 BIROUL PERMANENT AL
 CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru reglementarea situaţiei unor societăţi

comerciale, trimis Comisiei, pentru examinare în fond,  cu adresa nr. 185/15.03.2001.

Menţionăm că acest proiect a fost adoptat de Senat în şedinţa din 8 martie 2001.

La întocmirea Raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ precum şi avizele primite de la

următoarele comisii:

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi

- Comisia pentru buget, finanţe şi bănci      ???

PREŞEDINTE,

Dan Radu Ruşanu
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