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Plx. 297/2018 
Bucureşti, 13.11.2018  

 
               
Către  
Biroul permanent al Camerei Deputa�ilor 
 
 
 
                     
 
  Vă  înaintăm,  alăturat,  Raportul  comun  la propunerea legislativă pentru 

modificarea  Legii  nr.  31/1990  Legea  societă�ilor,  transmisă  cu  adresa                      

Plx. 297/2018, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și Comisiei pentru 

politică economică, reformă și privatizare, pentru dezbatere în fond. 

 
 
 

 
 

PREŞEDINTE,                                                    PREŞEDINTE,  
                   Nicușor HALICI                                                   Gheorghe ȘIMON 
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RAPORT COMUN 

asupra  
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 31/1990 Legea societăţilor 

 
 

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

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

reformă  şi  privatizare  şi  Comisia  juridică,  de  disciplină  și  imunități  au  fost  sesizate,               

spre  dezbatere  în  fond,  cu  propunerea  legislativă  pentru  modificarea  Legii                       

nr.  31/1990  Legea  societăţilor,  transmisă  cu  adresa  nr.  Pl‐x  297  din  7  mai  2018, 

înregistrată  la  Comisia  pentru  politică  economică,  reformă  şi  privatizare  sub                       

nr.  4c‐1/179  din  8  mai  2018  și  la  Comisia  juridică,  de  disciplină  și  imunități  sub                       

nr. 4c‐11/456 din 8 mai 2018. 

Conform  prevederilor  art.  75  din  Constituția  României,  republicată,  şi  ale                 

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările 

și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

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

şedința din 2 mai 2018. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 41 din 17 ianuarie 2018, a avizat favorabil 

propunerea legislativă, cu observații şi propuneri. 
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Guvernul, în punctul de vedere transmis cu adresa nr. 444 din 23 martie 2018, 

menționează că nu susţine adoptarea inițiativei legislative, în forma prezentată. 

Propunerea  legislativă  supusă  dezbaterii  are  ca  obiect  de  reglementare 

modificarea  art.  6  alin.  (2)  din  Legea  societă�ilor  nr.  31/1990,  republicată,  cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării interdicţiei de a fi fondatori 

ai societăţilor persoanele care au fost condamnate pentru infracţiuni de corupţie. 

Potrivit expunerii de motive, inițiatorii precizează că faptele de corupție au un 

subiect  calificat  și  privesc  exercitarea  unor  atribuții  în  domeniul  public,  în  timp  ce 

săvârșirea  unei  astfel  de  infracțiuni  nu  influențează  activitatea  unei  societăți  din 

domeniul privat. 

În  conformitate  cu  prevederile  art. 61  și art. 63 din  Regulamentul  Camerei 

Deputaților,  republicat,  cu modificările  și  completările  ulterioare, cele  două  comisii  au 

examinat inițiativa în ședințe separate: 

Comisia  pentru  politică  economică,  reformă  și  privatizare  a  examinat 

inițiativa  pe  parcursul mai multor  şedințe,  dezbaterile  finalizându‐se  în  în  ședința  din 

data de 12  septembrie 2018. La  lucrările  comisiei  au  fost prezenți  toți  cei 19 deputați, 

membri  ai  comisiei.  În  calitate  de  invitat,  a  participat  doamna  Valentina  Burdescu, 

director general al Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

 Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunită�i au examinat inițiativa 

legislativă  menționată  mai  sus  şi  documentele  care  o  însoțesc  în  ședința  din  data  de 

13.11.2018. La ședința comisiei, deputații au fost prezenți conform listei de prezență.  

În  urma  examinării  inițiativei  legislative  şi  a  opiniilor  exprimate, membrii 

celor două  comisii  sesizate  în  fond  au hotărât  cu  majoritate  de  voturi,  să  propună 

plenului  Camerei  Deputaților  respingerea propunerii  legislative pentru modificarea 

Legii  nr.  31/1990  Legea  societăţilor,  întrucât  toate  incapacitățile  care  derivă  din 

săvârșirea  de  infracțiuni  au  fost  reanalizate  cu  prilejul  adoptării  Legii  nr.  187/2012 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,  ocazie  cu care a  fost 

unificat  întregul  sistem  de  incapacități  rezultate  din  săvârşirea  unor  fapte  de  natură 

penală.  Astfel,  infracțiunile  considerate  suficient  de  grave  generează  o  serie  de 
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incapacități, sistemul acestora fiind reglementat în mod unitar în mai multe legi speciale, 

nu doar în Legea nr. 31/1990. 

În acest sens, sistemul menționat mai sus se regăsește reglementat, cu titlu de 

exemplu  și  în  dispozițiile  art.  15  din  Legea  nr.  1/2005  privind  organizarea  și 

func�ionarea coopera�iei, republicată, cu modificările ulterioare, precum și în prevederile                       

art.  16  alin.  (4)  din  Legea  coopera�iei  agricole  nr.  566/2004,  cu  modificările  și 

completările ulterioare.  

În  raport  cu  obiectul  şi  conținutul  său,  inițiativa  legislativă  face  parte  din 

categoria legilor ordinare.  

 
 
 

                                 PREŞEDINTE,                                                                              PREŞEDINTE,  
                    
                               Nicușor HALICI                                                                          Gheorghe ȘIMON 

 
 
 
 
 
 
                                     SECRETAR,                                                                                  SECRETAR, 
 
                          Aida Cristina CĂRUCERU                                                         GeorgeGabriel VIȘAN                            
                             
 
                                        
 
                                                             

   
                            Consilier parlamentar,                                                                                        Șef serviciu, 
 
                                   Alina Grigorescu                                                                                  LidiaGraziella Segărceanu 
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