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R  A  P  O  R  T      S  U  P  L  I  M  E  N  T  A  R 
asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 octombrie 2005 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (PLx 690/31.10.2006) 

 

 
 În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a fost sesizată, spre reexaminare în fond,  cu propunerea legislativă 

pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 În  data de 17 octombrie 2006 membrii Comisiei pentru politică economică, reformă 

şi privatizare au examinat iniţiativa legislativă şi au hotărât să propună plenului Camerei 

Deputaţilor aprobarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 

octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, cu un amendament admis. 

  La întocmirea raportului din data de 17 octombrie a.c., Comisia a avut în 

vedere:punctul de vedere al Guvernului nr. 1672/26.05.2006 de susţinere a propunerii 

legislative, sub rezerva însuşirii observaţiilor şi propunerilor menţionate. 

 În data de 31 octombrie 2006, propunerea legislativă a fost dezbătută în Plenul 

Camerei Deputaţilor. Din partea Ministerului Justiţiei, doamna secretar de stat Kibedi 

Katalin a precizat faptul că, Ministerul Finanţelor Publice are un alt punct de vedere faţă 

de cel al Guvernului, respectiv un punct de vedere negativ cu privire la această propunere 

legislativă, deoarece prevederile acesteia încălcă Directiva a IV-a a Consiliului Uniunii 

Europene. 

            Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. II din Legea nr. 

302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Astfel, se precizează că, majorarea 

capitalului social se va putea face prin utilizarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, 

precum şi beneficiilor şi primelor legate de capital, inclusiv a diferenţei favorabile din 

reevaluarea patrimoniului social ori în alte modalităţi permise de lege. 

La reexaminarea propunerii legislative, din data de 7 noiembrie a.c., au participat, în 

conformitate cu art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, reprezentanţii 

Ministerului Finanţelor Publice: domnul Mihai Hură – director general adjunct şi doamna 

Alexandra Lazăr – şef serviciu.   

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au reexaminat această propunere legislativă în şedinţa din data 07 

noiembrie 2006. 

       Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73 

alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

           La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu  unanimitate de voturi. 

În urma reexaminării iniţiativei legislative, Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare a hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 octombrie 2005 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu 

amendamente admise, conform  anexei. 

             

 
  PREŞEDINTE, 
 
MIHAI TUDOSE 
     SECRETAR, 
         
    NICULA VASILE COSMIN 

               Consilier : 
                Alina Hodivoianu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
ANEXA 
 

AMENDAMENTE   ADMISE 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

 
 
 

1.  Titlul legii. 
Lege pentru modificarea Legii nr. 302 din 

24 octombrie 2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale. 

Titlul legii. 
Lege pentru completarea Legii nr. 

302/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale. 

Conform normelor de tehnică 

legislativă. 

2.  Articol unic - Legea nr. 302 din 24 

octombrie 2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr. 953 din 27 octombrie 2005 se modifică 

şi se completează după cum urmează: 

 

 

Articol unic – La articolul II din Legea 

nr. 302/2005 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 953 din 27 octombrie 2005, după 

alineatul (2) se introduce alineatul 

(21), cu următorul cuprins: 

 

Conform normelor de tehnică 

legislativă. 

 

 

 

 

 

 

 



1. După alineatul (21) al articolului II se 

introduce un nou alineat , alin. (2) având 

următorul conţinut: 

Alin. (21) Majorarea capitalului social se va 

putea face prin utilizarea rezervelor, cu 

excepţia rezervelor legale, precum şi 

beneficiilor şi primelor legate de capital, 

inclusiv a diferenţei favorabile din reevaluarea 
patrimoniului social ori în alte modalităţi 

permise de lege. 

 

 

 

 

„(21) Majorarea capitalului social se va 

putea face până la data de 30 

decembrie 2006 şi prin utilizarea 

rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, 

precum şi a beneficiilor şi a primelor legate 

de capital, inclusiv a diferenţei favorabile 

din reevaluarea patrimoniului social ori în 

alte modalităţi permise de lege.” 

 

Autor: Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare 

 

 

 

     Precizare necesară, pentru a 

nu se interpreta că aceasta este 

singura modalitate de majorare a 

capitalului social.  

     De asemenea, s-a prelungit 

termenul în care societăţile 

comerciale îşi pot majora 

capitalul social, deoarece 

termenul iniţial era 30 octombrie 

2006 (conform art. II din Legea 

nr. 302/24 octombrie 2005). 
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C ă t r e, 
 
   

     BIROUL  PERMANENT  AL 
     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL SUPLIMENTAR asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 302 din 24 

octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 

In raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
MIHAI  TUDOSE 
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