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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 15.10.2018
Nr. 4c-13/789

Plx 486/2018

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTATILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra propunerii legislative
pentru completarea Legii societăţilor nr.31/1990, transmisă cu adresa nr. Pl-x
486 din 26 septembrie 2018 şi înregistrată cu nr.4c-13/789 din 27 septembrie
2018.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Nicuşor HALICI
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA JURIDICĂ,
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

Bucureşti, 15.10.2018
Pl-x 486

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru completarea
Legii societăţilor nr.31/1990
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificări şi completări, Comisia juridică, de
disciplină şi imunităţi, a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea
legislativă pentru completarea Legii nr.31/1990, transmis cu adresa nr. Plx 486
din 26 septembrie 2018, înregistrată sub nr. 4c-13/789 din 27 septembrie 2018.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată,
şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificări şi completări, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa
legislativă în şedinţa din 19 septembrie 2018.
Consiliul Legislativ a avizat negativ iniţiativa legislativă, conform
avizului nr.365 din 20 aprilie 2018.
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr.1122 din
11.06.2018, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.
Comisia pentru politică economică a transmis aviz negativ.
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea
Legii societăţilor comerciale nr.31/1990 cu un nou articol, art.2831, în sensul
instituirii interdicţiei administratorului şi acţionarilor care au adus o societate în
2

insolvenţă sau faliment de a deschide o altă societate până la finalizarea
procedurilor prevăzute în legislaţia în vigoare. De asemenea, se propune ca
Ministerul Finanţelor Publice să publice pe site o listă cu societăţile care sunt în
faliment sau insolvenţă pe judeţe.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă,
în şedinţa din 15 octombrie 2018.
Membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au

fost

prezenţi la şedinţă conform listei de prezenţă.
În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităţi au hotărât, cu unanimitate de voturi să propună plenului Camerei
Deputaţilor, respingerea, propunerii legislativă pentru completarea Legii
societăţilor nr.31/1990, iniţiativa legislativă nu se justifică deoarece
completarea propusă ar trebui să vizeze Legea nr.85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările
ulterioare şi nu Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, având în vedere că se prevede instituirea unor măsuri
legate de starea de insolvenţă sau faliment a unei societăţi, cu

efect

de

sancţiune faţă de administratorul şi acţionarii acesteia.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Nicuşor HALICI

SECRETAR,
Aida–Cristina CĂRUCERU

Consilier parlamentar
Florica Manole
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