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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerilor legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, trimise 
cu adresele de la  Pl-x 286 la Pl-x 312 din 9 mai  2011 şi înregistrate sub nr. de la  31/441 
la 31/467, respectiv de la nr. 21/109 la 21/135 din  12 mai 2011, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementărilor, prezentele iniţiative legislative 
se încadrează în categoria legilor ordinare, cu excepţia iniţiativei legislative trimisă cu 
adresa  nr. Pl-x 290/2011, care face parte din categoria legilor organice.

 
 
 
 

    PREŞEDINTE                                               PREŞEDINTE    
                                                      

                    Daniel BUDA                                               Mihai TUDOSE                                      
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    RAPORT COMUN 
                   asupra propunerilor legislative pentru modificarea şi completarea 

                Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, au fost sesizate spre 
dezbatere în fond, cu un număr de 27 iniţiative legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, trimise cu adresele de la          
Pl-x 286 la Pl-x 312 din 9 mai  2011 şi înregistrate sub nr. de la  31/441 la 31/467, 
respectiv de la nr. 21/109 la 21/135 din 12 mai 2011, şi anume:   

1) Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.260 din          
Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010.           
(Pl-x 286/2011);

2) Propunere legislativă pentru modificarea alin.(8) al art.260 din          
Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificată prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010.          
(Pl-x 287/2011); 

3) Propunere legislativă pentru modificarea alin.(12) al art.260 din          
Legea nr.31/1990 republicată, aşa cum a fost modificată prin art.IV din          
O.U.G. nr.43/2010. (Pl-x 288/2011); 
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4) Propunere legislativă de modificare a alin.(2) al art.260 din Legea nr.31/1990 
republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV din O.U.G. nr.43/2010          
(Pl-x 289/2011); 

5) Propunere legislativă de modificare a alin.(1) al art.260 din Legea nr.31/1990 
republicată, aşa cum a fost modificat prin art.IV, din O.U.G. nr.43/2010.          
(Pl-x 290/2011); 

6) Propunere legislativă pentru completarea alin. (3) şi (4) ale art.253 din          
Legea nr.31/1990 republicată. (Pl-x 291/2011); 

7) Propunere legislativă pentru completarea art. 252 din Legea nr.31/1990 
republicată. (Pl-x 292/2011); 

8)  Propunere legislativă pentru modificarea art.252 din Legea nr.31/1990 
republicată (Pl-x 293/2011); 

9) Propunere legislativă de modificare a articolului 291) din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din          
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. (Pl-x 294/2011); 

10) Propunere legislativă de modificare a articolului 270² din          
Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României,          
Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 295/2011); 

11) Propunere legislativă de abrogare a articolului 270¹ din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 296/2011); 

12) Propunere legislativă de modificare a articolului 260 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în M.O. al României, Partea I, nr.1.066 din          
17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.(Pl-x 297/2011); 

13) Propunere legislativă de abrogare a articolului 259 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 298/2011); 

14) Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 299/2011); 

15) Propunere legislativă de completare a articolului 255 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.          
(Pl-x 300/2011); 
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16) Propunere legislativă de modificare a articolului 255 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.          
(Pl-x 301/2011); 

17) Propunere legislativă de completare a articolului 253 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.          
(Pl-x 302/2011); 

18) Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 303/2011); 

19) Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 304/2011); 

20) Propunere legislativă de completare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.          
(Pl-x 305/2011); 

21) Propunere legislativă de modificare a articolului 252 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 306/2011); 

22) Propunere legislativă de modificare a articolului 228 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 307/2011); 

23) Propunere legislativă de completare a articolului 226 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 308/2011); 

24) Propunere legislativă de completare a articolului 224 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 309/2011); 

25) Propunere legislativă de completare a articolului 224 alin.(2) din          
Legea nr.31/1990, privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare. (Pl-x 310/2011); 
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26) Propunere legislativă de completare a articolului 203 din Legea nr.31/1990, 
privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.           
(Pl-x 311/2011); 

27) Propunere legislativă de completare a Articolului 72 din Legea nr.31/1990 
privind societăţile comerciale. (Pl-x 312/2011). 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale          
art. 92 alin.(9) pct.1 şi pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a respins iniţiativele legislative 
menţionate mai sus, în şedinţa din 4 mai 2011. 

Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerile legislative trimise cu adresele           
nr. Pl-x 293/2011, Pl-x 298/2011, Pl-x 300/2011, Pl-x 304/2011, Pl-x 306/2011,          
Pl-x 307/2011, Pl-x 308/2011, Pl-x 309/2011, Pl-x 310/2011 şi Pl-x 311/2011, celelalte 
iniţiative legislative primind avize favorabile.   

Guvernul, prin punctele de vedere transmise, nu susţine adoptarea acestor 
iniţiative legislative. 

Propunerile legislative supuse dezbaterii au ca obiect de reglementare  
modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. Deşi iniţiativele legislative au fost elaborate în mod 
fragmentat, ele urmăresc, în principal, modificarea procedurii de lichidare a societăţilor 
comerciale în sensul transformării lichidării voluntare într-o procedură judiciară. 

În conformitate cu prevederile art. 61, 68 alin. (1) şi 63 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor 
două Comisii au examinat iniţiativele legislative în şedinţe separate.  

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat cele 27 de iniţiative 
legislative menţionate mai sus în şedinţa din 24 mai 2011. Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a examinat  cele 27 de propuneri legislative menţionate 
mai sus şi documentele care le însoţesc în şedinţa din 21 iunie 2010.  

Din numărul total de 23 de membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au participat la dezbateri 22 de deputaţi, iar din numărul total de 21 de membri 
ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au participat la dezbateri          
20 de deputaţi. 

În urma examinării iniţiativelor legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor 
două Comisiei, au hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea propunerilor legislative 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
întrucât se intervine legislativ asupra mai multor articole ale aceleiaşi legi sau chiar 
modifică separat alineate ale aceloraşi articole fără a ţine cont de faptul că unele texte 
propuse se suprapun, se contrazic între ele sau nu pot fi promovate simultan, contravenind 
astfel principiului unicităţii reglementării în materie şi evitării paralelismelor legislative.
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Membrii celor două Comisii au apreciat că, deşi Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are caracter 
de lege organică, întrucât modificările propuse vizează elemente care nu ţin de natura 
caracterului organic, prezentele iniţiative legislative se încadrează în categoria legilor 
ordinare, cu excepţia iniţiativei legislative trimisă cu adresa nr. Pl-x 290/2011, care face 
parte din categoria legilor organice.

 
 
 

 
PREŞEDINTE                                                          PREŞEDINTE   
                                                                                                                                              
 Daniel BUDA                                                          Mihai TUDOSE                               
                        
                                             
 
SECRETAR                                                              SECRETAR 
   

       Gabriel ANDRONACHE                                            Marin ALMĂJANU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
       Consilier  parlamentar                                                                                                                                                     Şef serviciu                     
             Ciprian Bucur                                                                                                                                          Graziella Segărceanu 
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