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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ,                   

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
             Bucureşti, 4.10.2016 
             Nr. 4c-11/1269/2015 

 COMISIA PENTRU AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, 
INDUSTRIE ALIMENTARĂ ŞI SERVICII SPECIFICE  

Nr. 4c-4/456 
 

                                                                                   PL-x 673/2015 
 

RAPORT COMUN  
asupra proiectului de Lege pentru  completarea Legii nr.36/1991 privind 

 societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi, şi  Comisia pentru  agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  servicii specifice, au fost sesizate 
spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege pentru  completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi  alte forme de 
asociere în agricultură, transmisă cu adresa nr. PL-x 673 din 19 octombrie 2015, înregistrată sub nr. 4c-11/1269 din 21 
octombrie 2015, respectiv sub nr. 4c-4/456/16 septembrie 2016. 

Conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de  lege în şedinţa din 13 octombrie 2015. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr.565 din  3 martie 2015. 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, a transmis un aviz favorabil cu nr. 4c-1/285 din 5 

aprilie 2016.   
Proiectul de lege  are  ca obiect  de reglementare completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi  alte  

forme în agricultură, cu modificările ulterioare, cu dispoziţii referitoare la o procedură simplificată de transformare a 



2 
 

societăţilor  agricole în societăţi pe  acţiuni,  intrând  sub incidenţa Legii societăţilor nr.31/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cele două Comisii 
au dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru  agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi  
servicii specifice au  examinat proiectul de lege în şedinţa din 6 septembrie 2016, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au examinat iniţiativa legislativă, în şedinţa din  4 octombrie 2016.  

La lucrările  Comisiei pentru agricultură silvicultură, silvicultură, industrie alimentară şi  servicii specifice au  fost  
prezenţi 31 deputaţi, din totalul de 32 membri ai comisiei. 

Membrii  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au fost  prezenţi  conform listei  de prezenţă. 
La dezbaterea proiectului de lege a  participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de  stat în cadrul Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

În urma dezbaterilor membrii celor  două  Comisiei, au hotărât, cu  unanimitate de voturi, să propună plenului 
Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.36/1991 privind societăţile agricole şi  alte 
forme de asociere în agricultură, cu amendamentele admise redate în anexa care face parte integrantă  din prezentul raport. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său,  proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare.  
 
                                   
                                              PREŞEDINTE,                                                                           PREŞEDINTE, 
 
                                     Bogdan Liviu CIUCĂ                                                                Nini SĂPUNARU 

 

 

                                      SECRETAR,                                                                             SECRETAR,  

                                   Vasile VARGA                                                                            Costel ŞOPTICĂ 

 
Consilier parlamentar 
Florica Manole 
Consilier parlamentar 
Anton Păştinaru 
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AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr.  
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

1.  L E G E 
pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în 

agricultură  

Nemodificat 
 

 

2.  Art. I. – După articolul 4 din Legea nr. 36/1991 
privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 
1991, cu modificările ulterioare, se introduce un 
nou articol, art. 41, cu următorul cuprins:  

Nemodificat  

3.  „Art. 41. – (1) Societăţile agricole se pot 
transforma, în condiţiile legii, în societăţi pe 
acţiuni reglementate de Legea societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

„Art. 41. – (1) Societăţile agricole se pot 
transforma, în condiţiile legii, în societăţi cu 
respectarea dispoziţiilor Legii societăţilor 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
 

 

4 (2) Pentru transformare societăţilor agricole în 
societăţi pe acţiuni este necesară prezenţa a 2/3 
din numărul total al membrilor asociaţi înscrişi şi 
votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la 
adunarea generală extraordinară a membrilor 
asociaţi.  
 

(2) Se elimină.  
 

 

5 (3) Membrii asociaţi ai societăţilor agricole, 
proprietari de teren agricol şi de părţi sociale, 
devin acţionari.  

(3) Se elimină.  
 

 

6 (4) Capitalul social se stabileşte pe baza aportului 
adus al capitalului subscris şi vărsat de membrii 
asociaţi, din evidenţa părţilor sociale pentru 
fiecare membru asociat.  

(4) Se elimină.  
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Nr.  
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

7 (5) Capitalul social de la noua societate pe acţiuni 
este format din acţiunile care se distribuie fiecărui 
acţionar, în funcţie de părţile sociale ale fiecărui 
membru asociat.  
 

(5) Se elimină.  
 

 

8 (6) Pentru o perioadă de 5 ani de la constituirea 
noii societăţi acţiunile circulă numai în interesul 
societăţii nou create. 

(6) Pentru o perioadă de 5 ani de la constituirea 
noii societăţi comerciale, părţile sociale sau 
acţiunile circulă cu respectarea dreptului de 
preferinţă al asociaţilor, în condiţiile Legii 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 

 

9 (7) În caz de deces, acţiunile revin moştenitorilor.  
 

(7) Se elimină. 
 

 

10 (8) Cererea de transformare a societăţii agricole în 
societate pe acţiuni, însoţită de hotărârea adunării 
generale extraordinare a membrilor asociaţi 
prevăzută la alin. (2), se depune la judecătoria în 
circumscripţia căreia îşi are sediul societatea 
agricolă.  
 

(8) Cererea de transformare a societăţii agricole 
în societate comercială, însoţită de hotărârea 
adunării generale extraordinare a membrilor 
asociaţi prevăzută la alin. (2) şi de dovada 
verificării disponibilităţilor şi rezervării de 
firmă eliberate de oficiul registrului 
comerţului se depune la judecătoria în 
circumscripţia căreia îşi are sediul societatea 
agricolă şi se radiază de drept. 
 

 

11 (9) Preşedintele judecătoriei sau judecătorul 
desemnat va examina actul de transformare în 
societate pe acţiuni, va dispune, prin încheiere, 
înscrierea în registrul Oficiului Naţional al 
Registrului Comerţului,  fără  a fi necesară 
dizolvarea/lichidarea patrimoniului societăţii 
agricole.” 

(9) Se elimină. 
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Nr.  
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

12 Art. II. – Societăţile agricole pe acţiuni 
transformate potrivit prevederilor art. I le sunt 
aplicabile prevederile Legii societăţilor nr. 
31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Art. II. - Societăţile transformate potrivit 
prevederilor Legii nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, cu modificările ulterioare, 
inclusiv cu modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, le sunt aplicabile prevederile 
Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii 
nr. 26/1990 privind registrul comerţului, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi ale Legii nr. 359/2004 privind 
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice, 
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, 
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la 
autorizarea funcţionării persoanelor juridice, 
cu modificările şi completările ulterioare.  
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Art. III. – Ministerul Finanţelor Publice în 
termen de 45 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a 
prezentei legi, vor elabora norme 
metodologice de punere în aplicare a prezentei 
legi.   
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