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Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor, transmisă   

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare și Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități în vederea examinării în fond, cu adresa nr. Pl-x 165 din                      

21 aprilie 2021, înregistrată sub nr. 4c-1/156 din 22 aprilie 2021, respectiv,                          

nr. 4c-13/350 din 27 aprilie 2021, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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RAPORT COMUN 

 asupra 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

                                     Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,  

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

reformă şi privatizare şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre 

dezbatere în fond, cu propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea                       

Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor, transmisă cu adresa nr. Pl-x 165 din                           

21 aprilie 2021, înregistrată sub nr. 4c-1/156 din 22 aprilie 2021, respectiv,                          

nr. 4c-13/350 din 27 aprilie 2021. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată,                                    

şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,                          

cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă                   

în şedinţa din 19 aprilie 2021. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 138 din 22 martie 2021, a avizat favorabil 

inițiativa legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de act normativ,                  

conform avizului nr. 2268 din 5 martie 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 3264/DRP din                                     

23 aprilie 2021, a menţionat că nu susţine adoptarea iniţiativei legislative în forma 

prezentată. 
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Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a avizat negativ 

propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-19/70 din 27 aprilie 2021.  

Comisia pentru industrii şi servicii a avizat negativ inițiativa legislativă, 

conform avizului nr. 4c-3/229 din 28 septembrie 2021.  

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare  

modificarea art. 192 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul instituirii regulii majorităţii absolute a părţilor sociale 

pentru adoptarea hotărârilor în societăţile cu răspundere limitată, precum şi instituirea 

regulii majorităţii absolute a părţilor sociale pentru adoptarea hotărârilor având ca obiect  

modificarea actului constitutiv. 

Totodată, prin inițiativa legislativă se propune modificarea alin. (1) al art. 195, 

în sensul instituirii posibilităţii organizării adunării asociaţilor şi în sistem electronic. 

În conformitate cu prevederile art. 62, art. 64, art. 54 alin. (3) teza I și ale               

art. 131 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, membrii celor două Comisii au examinat iniţiativa legislativă în 

ședințe separate. Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut 

propunerea legislativă în ședința din data de 27 mai 2021, iar membrii Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare au examinat iniţiativa legislativă menţionată 

mai sus şi documentele care o însoţesc în şedinţa din 14 decembrie 2021, desfășurată atât 

la sediul Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți 

membri.                     

La lucrările Comisiei juridice, de disciplină și imunități, membrii acesteia au fost 

prezenți conform listei de prezență. Din numărul total de 19 membri ai Comisiei pentru 

politică economică, reformă şi privatizare au participat la dezbateri 17 deputaţi. 

La lucrările Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare a 

participat, în calitate de invitat, din partea Ministerului Justiției, doamna Ana-Maria 

Bârlădeanu, consilier juridic în cadrul Direcției Elaborare Acte Normative. 

În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate cu prilejul 

dezbaterilor, membrii celor două Comisii au constatat că inițiativa legislativă                              

nu se justifică întrucât eliminarea regulii dublei majorităţi, respectiv a unanimităţii, în ceea 

ce priveşte adoptarea hotărârilor în adunarea generală, este în contradicţie cu natura 

juridică mixtă a societăţii cu răspundere limitată. 

Pe de altă parte, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 62/2020 pentru 

adoptarea unor măsuri în domeniul societătilor, în vederea desfășurării reuniunilor 

organelor statutare se reglementează modul în care societăţile pot convoca şi desfăşura 

adunările generale ale acţionarilor/asociaţilor prin orice mijloace de comunicare la 

distanţă. 

Faţă de considerentele menționate mai sus, membrii celor două Comisii                 

au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

respingerea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 

privind Legea Societăţilor. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare.  

 

 

              PREŞEDINTE                                                            PREŞEDINTE     

                                                                                                                                                                                                                

Costel Neculai DUNAVA                                 Laura-Cătălina VICOL-CIORBĂ      

  

 

 

               SECRETAR                                                                  SECRETAR  

 

  Bogdan-Alin STOICA                                  LADÁNYI László-Zsolt 

 
                

 
        

              Şef serviciu                                                                                         Consilier parlamentar 

     Lidia-Graziella Segărceanu                                                                               Florica Manole 
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