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BIROUL PERMANENT  

AL CAMEREI DEPUTATILOR 

 
 
 
 
  Vă înaintăm alăturat raportul suplimentar la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă nr.32/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, trimis 

comisiei pentru examinare pe fond cu adresa nr.169/23.06.1997. 

  La întocmirea raportului suplimentar comisia a avut în vedere propunerile suplimentare 

venite ulterior la comisie din partea unor deputaţi. 

 
 
 

 
 
 
                        PRESEDINTE,                            SECRETAR, 
  
               Dr.ing. Dan Ioan Popescu                  Ioan Bivolaru 
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RAPORT  SUPLIMENTAR 
asupra dezbaterii si avizării pe fond a proiectului 
 de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  

nr.32/1997 pentru modificarea si completarea  
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale 

 
 
 
 
 
  Biroul comisiei noastre, la recomandarea Secretarului general al Camerei Deputaţilor, a luat 

în discuţie amendamentele sosite ulterior întocmirii raportului si a decis să întocmească un Raport suplimentar 

cu amendamentele noi propuse ca fiind o continuare a Anexei 2, dar numerotată Anexa 2 bis, în vederea 

susţinerii în plenul Camerei Deputatilor. 

 

 

 

                       PRESEDINTE,                              SECRETAR, 
 
              Dr.ing. Dan Ioan Popescu                     Ioan Bivolaru 



 3

PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 
 
                                                                                                                                                                      Anexa 2 
 
 
 

A M E N D A M E N T E     R A S P I N S E 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/1997 

 pentru modificarea si completarea 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale 

 
 

Nr. 
crt. 

Autorul Articol Text respins de comisie Motivaţie 

0 1 2 3 4 
1.  Dl.deputat 

Ioan Bivolaru 
Art.20 alin.2 Acţiunile ce reprezintă aporturi în natură vor trebui acoperite intergral 

în acelaşi termen. 
 

2. Dl.deputat 
Ioan Bivoalaru 

Art.22 
alin.1 

Fondatorii sunt obligaţi să întocmească o listă a celor care, acceptánd 
subscripţia si respectánd prevederile art.20, au dreptul să participe la 
adunarea constitutivă, cu menţionarea numărului acţiunilor fiecăruia. 

 

 

3.  Dl.deputat 
Ioan Bivoalaru 

Art.24 alin.4 Adunarea constitutivă este legală dacă cei prezenţi, precum si cei 
reprezentaţi prin procură întrunesc  jumătate plus unu din numărul 
acceptanţilor si ia hotărári cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. 

 

 

4. Dl.deputat 
Ioan Bivoalaru 

Art.341 
alin.2 

- expertizele de evaluare a aporturilor în natură; 
 

 

5. Dl.deputat 
Raduly Robert 

Kalman 
Dl.deputat 
Drumen 

Constantin 

Art.341 
alin.3 

Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de către autorităţile 
publice în funcţie de obiectul de activitate al unei societăţi vor fi solicitate 
de către oficiul registrului comerţului, în termen de cinci zile de la data 
înmatriculării cererii, iar autorităţile competente vor trebui să emită avizele 
sau actele de autorizare în termen de (5) 15 zile.  
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0 1 2 3 4 
6. Dl.deputat Ioan 

Bivolaru 
Art.343 

alin.1 
La societăţile pe acţiuni, dacă există aporturi în natură, avantajele rezervate 

fondatorilor, operaţii încheiate de fondatori în contul societăţii ce se constituie si pe care 
aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătorul delegat numeşte unu sau mai mulţi experţi 
din lista experţilor autorizaţi care vor întocmi un raport cuprinzánd descrierea si modul de 
evaluare a fiecărui bun aportat si evidenţiind dacă valoarea acestuia corespunde numărului si 
valorii acţiunilor acordate în schimb, precum si, după caz, alte elemente indicate de 
judecătorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luată în considerare factura. 

 

 

7. Dl.deputat 
Drumen 

Constantin 

Art.194 Se pedepseşte cu închisoare de la 1 lună la 2 ani sau cu amendă de la 250.000 lei la 
10.000.000 fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul 
legal al societăţii care: 

1. prezintă, cu rea credinţă, în prospectele, rapoartele si comunicările adresate 
publicului, date neadevărate asupra constituirii societăţii ori asupra condiţiilor economice ale 
acesteia sau ascunde, cu rea credinţă, în tot sau în parte, asemenea date; 

2. prezintă, cu rea credinţă, acţionarilor, un bilanţ inexact sau date inexacte asupra 
condiţiilor economice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale; 

3. refuză să pună la dispoziţia experţilor în cazurile si condiţiile prevăzute la art.25 si 
art.343, documentele necesare sau îi împiedică să îndeplinească însărcinările primite. 

 

 

8.  Art.IX 
nou 

Sumele prevăzute la art.10 pot fi modificate din motive temeinice prin hotărári de 
Guvern o dată pe an. 
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PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 
                                                                                                                                                                   Anexa 2 bis 
 

A M E N D A M E N T E     R A S P I N S E 
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.32/1997 

 pentru modificarea si completarea 
Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale 

 
 

Nr. 
crt. 

Autorul Articol Text respins de comisie Motivaţie 

0 1 2 3 4 
1. Deputat 

Raduly Robert 
Kalman 

Art.8 lit.d Restul de capital – pánă la limita capitalului social minim prevăzut la 
art.10 – va trebui vărsat în termen de 6 luni de la înmatriculare. 
 

 

2. Deputat 
Raduly Robert 

Kalman 

Art.20 Restul de capital – pánă la limita capitalului social minim prevăzut la 
art.10 – va trebui vărsat în termen de 6 luni de la înmatriculare. 
 

 

3. Deputat 
Raduly Robert 

Kalman 

Art.25 alin.1 Dacă există aporturi în natură, avantajele rezervate fondatorilor, 
operaţiuni încheitate de fondatori în cadrul societăţii ce se constituie si pe 
care aceasta urmează să le ia asupra sa, adunarea constitutivă numeşte – în 
condiţiile art.34 – unu sau mai mulţi experţi, care îşi vor da avizul asupra 
evaluărilor. 

 

 

4. Deputat 
Raduly Robert 

Kalman 

Art.29 Fondatorii iau asupra loc consecinţele actelor si cheltuielilor 
necesare constituirii, iar dacă, din orice cauză, societatea nu se va 
constitui, ei nu se pot îndrepta contra acceptanţilor. 

Fondatorii sunt obligaţi să predea administratorilor documentele si 
corespondenţa referitoare la constituirea societăţii. 

Pentru o formulare mai clară a textului. 

5. Deputat 
Raduly Robert 

Kalman 

Art.30 alin.1 Subscrierea integrală a capitalului social si efectuarea vărsămintelor 
se stabilesc de lege sau actul constitutiv. 

 

 

0 1 2 3 4 
6. Deputat 

Raduly Robert 
Kalman 

Art.343 La societăţile pe acţiuni, dacă există aporturi în natură, avantaje 
rezervate fondatorilor, operatii încheiate de fondatori în contul societătii ce 
se constituie si pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătorul 
delegat numeşte – în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii - unu sau 
mai mulţi experţi care vor întocmi un raport cuprinzánd descrierea si
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0 1 2 3 4 
modul de evaluare a fiecărui bun aportat si evidenţiind dacă valoarea 
acestuia corespunde numărului si valorii acţiunilor acordate în schimb, 
precum si, după caz, alte elemente indicate de judecătorul delegat. 

Raportul va fi depus, în termen de 15 zile, la registrul comerţului si 
va putea fi examinat de creditorii personali ai asociaţilor sau de alte 
persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora, li se pot elibera copii 
integrale sau parţiale de pe raport. 

 
7. Deputat 

Barbu Piţigoi 
Art.347 “Nepublicarea în Monitorul Oficial al Romániei a actului constitutiv, 

precum si a celorlalte acte prevăzute în prezenta lege a fi publicate, atrage 
nulitatea acestor acte.” 

 

O asemenea propunere are în ve-dere 
faptul că publicarea se realizează după 
înmatricularea societăţii în re-gistrul 
comerţului, ca o obligaţie, pen-tru a funcţiona. 

 
8. Deputat 

Barbu Piţigoi 
Art.133 “Un extras al bilanţului contabil va fi publicat în Monitorul Oficial al 

Romániei pe cheltuiala societăţii si prin grija Oficiului Registrului 
Comerţului, conform modelului de bilanţ aprobat de Ministerul 
Finanţelor.” , conform modelului din anexă. 

 

Pentru a se cunoaşte situaţia economico-
financiară a societăţii. 

 
 
 
 
                                         PRESEDINTE,                                                        SECRETAR, 
 
                                Dr.ing. Dan Ioan Popescu                                              Ioan Bivolaru 
 


