
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

                                                      CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică  economică,                                                                              
reformă şi privatizare 

  Nr. 4c-1/303/2017/2019             

   Comisia juridică, 
    de disciplină și imunități 

                         Nr. 4c-11/1072/2017/2019                 
       

                                                                                          Nr. Pl-x 440/2017                                                                                                            
                                                                                                 Bucureşti, 18.12.2019                                

                                                    
                                                                                  

                                   BIROULUI  PERMANENT   
                                                      AL  

    CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
   
       

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN ÎNLOCUITOR asupra                   
propunerii legislative  pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990, retransmisă                              
Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei juridice, de 
disciplină și imunități, în vederea unei noi examinări în fond, cu adresa nr. Pl-x 440/2017 
din 19 martie 2019, înregistrată sub nr. 4c-1/303, respectiv nr. 4c-11/1072 din                            
19 martie 2019, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

  
 
 

 
           PREŞEDINTE                                      PREŞEDINTE 

 
                           Gheorghe ȘIMON                                                         Nicușor HALICI                                                   
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În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia juridică, 
de disciplină și imunități  au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990, retransmisă în vederea unei noi 
examinări în fond, cu adresa nr. Pl-x 440/2017 din 19 martie 2019, înregistrată sub                   
nr. 4c-1/303, respectiv nr. 4c-11/1072 din 19 martie 2019. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                       
art. 91 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                          
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă                 
în şedinţa din 31 octombrie 2017.   

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 421 din 6 iunie 2017, a avizat favorabil 
inițiativa legislativă, cu observaţii și propuneri.      
                Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 1240 din                                 
18 august 2017, menționează că nu susţine adoptarea inițiativei legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, în vederea simplificării procedurilor, a condiţiilor de înregistrare a sediului 
social şi în scopul eliminării restricţiei pentru persoanele fizice şi juridice de a nu fi 
asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.  

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat inițiativa legislativă în 
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şedinţe separate și au întocmit raportul inițial nr. Pl-x 440/2017 din 6 februarie 2018, 
prin care au propus plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative 
pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990, cu un amendament respins.  

Potrivit dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
plenul Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 18 martie 2019, a hotărât să retrimită celor 
două Comisii inițiativa legislativă menţionată mai sus, pentru o nouă dezbatere. 

În conformitate cu prevederile art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au reexaminat propunerea legislativă 
menționată mai sus, în şedinţe separate. Membrii Comisiei juridice, de disciplină și 
imunități au reexaminat inițiativa legislativă  în şedinţa din 17 decembrie 2019. Prin 
,,raportul preliminar suplimentar asupra propunerii legislative  pentru modificarea                
Legii societăţilor 31/1990“ înaintat membrilor Comisiei pentru politică economică, 
reformă și privatizare, Comisia juridic ă, de disciplină și imunităț i a propus adoptarea 
inițiativei legislative cu mențiunea că ,,amendamentul respins, discutat cu ocazia 
întocmirii raportului comun din data de 6 februarie 2018 este redat în anexa la raport”. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
reexaminat propunerea legislativă şi documentele care o însoţesc pe parcursul mai multor 
şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 18 decembrie 2019.  

Din totalul de 26 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină și imunități , 
participarea la ședință a fost în confomitate cu lista de prezenţă, iar din numărul total de                        
17 membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost prezenţi 
la dezbateri 11 deputaţi.                             

La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au 
participat, în calitate de invitați, domnul deputat Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, inițiator al 
propunerii legislative, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul consilier Florin 
Chesaru, iar din partea Ministerului Justiției , doamna consilier al ministrului Bianca 
Dumbravă, doamna consilier juridic Claudia Roșianu și doamna consilier juridic Honoria 
Olaru. 

În urma reexaminării inițiativei legislative, memb rii celor două Comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților,                                 
spre dezbatere și adoptare, raportul comun înlocuitor asupra propunerii legislative 
pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990. Singurul amendament respins este redat 
în Anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun înlocuitor.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare.     

 
                               PREŞEDINTE                                PREŞEDINTE 
 

                   Gheorghe ȘIMON                                                  Nicușor HALICI                                                   
 
 

                                                                                                          SECRETAR 
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                                                                                            Aida-Cristina CĂRUCERU 
 

                    
                                                 Consilier parlamentar 
                                                                                                                                  Roxana David       



 

 

ANEXĂ 
 

                 AMENDAMENT RESPINS: 
 
                                      

Nr. 
crt. 

Text Lege nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și 

completările ulterioare 

Text propunere 
legislativă 

Text propus  
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  

susţinere 
2. Argumente pentru 

respingere 

Cameră decizională 

1. Art. 6....................... 
 
 
(2) Nu pot fi fondatori persoanele 
care, potrivit legii, sunt incapabile ori 
cărora li s-a interzis prin hotărâre 
judecătorească definitivă dreptul de 
a exercita calitatea de fondator ca 
pedeapsă complementară a 
condamnării pentru infracţiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii, infracţiuni de corupţie, 
delapidare, infracţiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni 
prevăzute de Legea                  nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, precum 
şi pentru instituirea unor măsuri de 
prevenire şi combatere a finanţării 
terorismului, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sau pentru infracţiunile 
prevăzute de prezenta lege.  

------------------------
--- 

-. La articolul 6, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
,,(2) Nu pot fi  fondatori persoanele 
care, potrivit legii, sunt incapabile 
ori care au fost condamnate 
pentru infraţiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii, delapidare, infracţiuni de 
fals în înscrisuri, evaziune fiscală, 
infracţiuni prevăzute de Legea nr. 
656/2002 pentru prevenirea şi 
sancţionarea spălării banilor, 
precum şi pentru instituirea unor 
măsuri de prevenire şi combatere a 
finanţării actelor de terorism, 
republicată, sau pentru infracţiunile 
pevăzute de prezenta lege." 
 
Autor: deputat Cătălin Marian Rădulescu 

1.  
2. Membrii celor două 
Comisii au considerat că 
amendamentul nu se 
justifică. 
 
 
 

Camera Deputaţilor 
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