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BIROUL PERMANENT
AL CAMEREI DEPUTAÞILOR

DOMNULUI PRE“EDINTE
ION DIACONESCU

Vª înaintªm, alªturat, Raportul la proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului nr.16/1998 pentru prorogarea termenului
prevªzut la art.VI, alin.1 din Ordonanþa de Urgenþª a Guvernului nr.32/1997 pentru
modificarea ”i completarea Legii nr.31/1990 privind societªþile comerciale.

Proiectul de Lege a fost trimis la comisie în procedurª de urgenþª, iar la
întocmirea raportului comisia a avut în vedere ”i avizele transmise de urmªtoarele
comisii:

- Comisia pentru politicª economicª, reformª ”i privatizare
- Comisia pentru buget, finanþe ”i bªnci
- Comisia juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi
- Consiliul Legislativ

         PRE“EDINTE,                                   SECRETAR,

      Dan Ioan Popescu                                  Istvan Antal

    Exp.parlam.
Viorela Gondo”
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R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþª a

Guvernului nr.16/1998 pentru prorogarea termenului prevªzut la art.VI,
alin.1 din Ordonanþa de Urgenþª a Guvernului nr.32/1997 pentru

modificarea ”i completarea Legii nr.31/1990 privind societªþile comerciale

Cu adresa nr.272/21.09.1998 Biroul Permanent al Camerei Deputaþilor,
în conformitate cu art.86 ”i 102 din Regulamentul Camerei, a sesizat în fond, în
procedurª de urgenþª, Comisia pentru industrii ”i servicii, cu dezbaterea ”i avizarea
proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului nr.16/1998
pentru prorogarea termenului prevªzut la art.VI, alin.1 din Ordonanþa de Urgenþª a
Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea ”i completarea Legii nr.31/1990 privind
societªþile comerciale.

In urma dezbaterii, în ”edinþa din data de 23.09.1998, a proiectului de
lege menþionat mai sus, având în vedere ”i avizele favorabile primite de la Consiliul
Legislativ, Comisia pentru politicª economicª, reformª ”i privatizare, Comisia
juridicª, de disciplinª ”i imunitªþi ”i Comisia pentru buget, finanþe ”i bªnci, comisia a
hotªrât ca proiectul de lege sª fie supus spre dezbatere ”i adoptare în plenul Camerei
Deputaþilor, în forma prezentatª de Senat.

De asemenea prezentªm în anexª amendamentele ”i completªrile
respinse de comisie la proiectul de lege prezentat mai sus.

Conform art.74 alin.(1) din Constituþia României proiectul de lege
prezentat spre dezbare ”i avizarepe fond  are un caracter de lege organicª.

                PRE“EDINTE,                                 SECRETAR,

             Dan Ioan Popescu               Istvan Antal

   Exp. Parlam.
Viorela Gondo”
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A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþª a Guvernului nr.16/1998

 pentru prorogarea termenului prevªzut la art.VI, alin.1 din Ordonanþa de Urgenþª a Guvernului
nr.32/1997 pentru modificarea ”i completarea Legii nr.31/1990 privind societªþile comerciale

Nr.
crt.

Text iniþial Amendament propus
Autorul

Motivaþie

0 1 2 3
1. Articol unic � Termenul

prevªzut la art.VI alin.1 din
Ordonanþa de urgenþª a
Guvernului nr.32/1997 pentru
modificarea ”i completarea Legii
nr.31/1990 privind societªþile
comerciale, publicatª în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.133 din 27 iunie
1997, aprobatª ”i modificatª prin
Legea nr. 195/1997, se prorogª
pânª la data de 30 iunie 1999.

Articol unic � Termenul
prevªzut la art.VI alin.1 din
Ordonanþa de urgenþª a Guvernului
nr.32/1997 pentru modificarea ”i
completarea Legii nr.31/1990 privind
societªþile comerciale, publicatª în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.133 din 27 iunie 1997, aprobatª
”i modificatª prin Legea nr. 195/1997,
se prorogª pânª la data de 27
decembrie 1998.

Dep.Robert Raduly

OUG nr.32/1997 a fost publicatª
în Monitorul Oficial nr.133/27 iunie
1997 stabilind pentru îndeplinirea
obligaþiei de completare a capitalului
social minim al societªþilor pe acþiuni
în comanditª pe acþiuni ”i cu
rªspundere limitatª un an de la data
intrªrii în vigoare, (art.VI alin.(1)).

Alin.(6) al aceluia”i articol dª
posibilitatea ca pentru motive
întemeiate, tribunalul sª poatª acorda,
pentru completarea capitalului social,
un termen de cel



0 1 2 3
mult 6 luni.

˛n data de 27 decembrie
este scadenþa acestui ultim
termen, prin legiferarea
cªruia practic toþi agenþii
economici vor avea
posibilitatea sª-”i mªreascª
capitalul social.

2. Articol unic � Se aprobª Ordonanþa de
urgenþª a Guvernului nr.16/1998 pentru
prorogarea termenului prevªzut la art.VI alin.1
din Ordonanþa de urgenþª a Guvernului
nr.32/1997 pentru modificarea ”i completarea
Legii nr.31/1990 privind societªþile comerciale,
cu urmªtoarea modificare:

Alin.(6) al art.VI din Ordonanþa de
urgenþª a Guvernului nr.32/1997 modificatª, se
eliminª.

Dep.Robert Raduly

Pentru fermitarea
actului juridic.

Termenul stabilit prin
lege sª fie un termen cert,
dupª îndeplinirea cªruia
societªþile comerciale vizate
sª nu mai beneficieze de
posibilitªþi de prelungire.
(Pentru motive întemeiate
tribunalul putea sª acorde o
prelungire a termenului de
cel mult 6 luni ).

3. Articol unic � Termenul
prevªzut la art.VI alin.1 din
Ordonanþa de urgenþª a
Guvernului nr.32/1997 pentru
modificarea ”i completarea Legii
nr.31/1990 privind societªþile

Articol unic � Termenul prevªzut la art.VI
alin.1 din Ordonanþa de urgenþª a Guvernului
nr.32/1997 pentru modificarea ”i completarea
Legii nr.31/1990 privind societªþile comerciale,
publicatª în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.133 din 27 iunie 1997, aprobatª ”i

˛n locul fixªrii unui
temen îndepªrtat, dublat de
posibilitatea extinderii cu
încª 6 luni a acestuia s-ar
imoune simplificarea
procedurilor specifice legate



0 1 2 3
comerciale, publicatª în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.133 din 27 iunie
1997, aprobatª ”i modificatª prin
Legea nr. 195/1997, se prorogª
pânª la data de 30 iunie 1999.

modificatª prin Legea nr. 195/1997, se prorogª
pânª la data de 31 martie 1999.

Dep. Antal Istvan

de Registrul Comerþului,
inclusiv cea de majorare a
capitalului social, lucru care
necesitª cunoa”terea situaþiei
exacte, la zi, a numªrului de
societªþi comerciale restante
în majorarea imperativª a
capitalului social.

Completare: dl.dep.Constantin Teculescu, membru al Comisiei pentru buget, finanþe ”i bªnci propune ca în
cazul nedepunerii în termen  a capitalului social minim prevªzut de lege, societªþile pe acþiuni
în comanditª pe acþiuni ”i cu rªspundere limitatª existente sª fie penalizate cu un procent de
0,1% pe zi/întârziere calculat la diferenþa între capitalul vªrsat ”i capitalul minim prevªzut de
lege.

                                               PRE“EDINTE,                                              SECRETAR,

                                            Dan Ioan Popescu                                             Istvan Antal

  Exp.parlam.
Viorela Gondo”


