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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm alăturat RAPORTUL asupra proiectului de Lege pentru
simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului
social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societăţile, trimis spre dezbatere, în
fond, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu adresa nr. PL - x 599/2020 şi
înregistrat cu nr. 4c-13/890 din 5 octombrie 2020.
În raport de obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
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Nicușor HALICI
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RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului
de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990
privind societăţile

În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în
fond, cu proiectul de Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi
sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind
societăţile, trimis cu adresa nr. PL-x 599 din 5 octombrie 2020 şi înregistrat cu nr.4c13/890 din 5 octombrie 2020.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat iniţiativa legislativă,
în şedinţa din data de 21 septembrie 2020.
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este
Cameră decizională.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr.816 din 14.08.2020, a avizat favorabil
iniţiativa legislativă, cu observații și propuneri.
Consiliul Economic și Social , prin avizul nr.6804 din 30 iulie 2020, a
avizat favorabil iniţiativa legislativă.
Comisia pentru politică economică, a avizat favorabil iniţiativa
legislativă, conform avizului nr. 4c-1/387 din 5 octombrie 2020.
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Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii
societăţilor nr.31/1990, în vederea instituirii unor măsuri menite să simplifice transferul
de părţi sociale pentru societatea cu răspundere limitată. De asemenea, se prevede
eliminarea pragului de 200 de lei aferent capitalului social minim pentru aceeaşi
categorie de societăţi, precum şi modificări cu privire la posibilitatea invocării motivelor
de nulitate şi a suspendării efectelor hotărârii la care se formulează o cerere de opoziţie.
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă, expunerea
de motive, avizul Consiliului Economic şi Social şi avizul Consiliului Legislativ în
şedinţa din 6 octombrie 2020. La şedinţa Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au
fost prezenţi, 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
adoptarea proiectului de Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de
părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind
societăţile, cu amendamente admise redate in prezentul raport.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face
parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Nicușor HALICI

Cristina – Aida CĂRUCERU

Consilier parlamentar,
Florica Manole
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Amendamente admise
Nr.
crt

1

Legea nr.31/1990

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisiei
(autorul amendamentului)

LEGEA nr. 31 din 16 noiembrie
1990 1) societăţilor

Lege

Lege
pentru
simplificarea
şi
debirocratizarea transferului de părţi
sociale şi a vărsării capitalului social
prin modificarea Legii societăților
nr.31/1990
Art. I. – Legea societă
ților nr.
31/1990, republicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr.
1.066 din 17 noiembrie 2004, cu
modificările și
completările
ulterioare, se modifică după cum
urmează:

pentru simplificarea şi debirocratizarea
transferului de părţi sociale şi a vărsării
capitalului social prin modificarea Legii
nr.31/1990 privind societăţile
Articol unic. – Legea societăților nr.
31/1990, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.1066 din 17
noiembrie 2004, cu modificările
și
completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
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3

Art.91
Societatea în nume colectiv,
societatea în comandită simplă şi
societatea
cu
răspundere
limitată sunt obligate să verse
integral la data constituirii
capitalul social subscris.

1.
Articolul 91 va avea următorul
cuprins:
Art.91 Societatea în nume colectiv și
societatea în comandită simplă sunt
obligate să verse integral la data
constituirii capitalul social subscris.
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Motivare

Conform Consiliului
Legislativ.
Conform
recomandării pct. 4
din avizul Consiliului
articolul
Legislativ,
unic devine Art. I și se
introduc Art. II și Art.
III pentru corelarea
dispozițiilor cu noul
Autor: Grupul PSD, Grupul cod de procedură
USR,dep. Claudiu Năsui
civilă și
renumerotarea
textelor.
Se
propune
o
Se elimină.
clarificare și nuanțare
a exceptării SRLurilor de la dovedirea
vărsământului
capitalului social.
Astfel, se elimină pct.
Autor: Grupul PSD, Grupul
1 al legii, menținânduUSR,dep. Claudiu Năsui.
se obliga
ția SRL urilor de a vărsa

Nr.
crt

Legea nr.31/1990

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisiei
(autorul amendamentului)

Motivare

integral
capitalul
subscris
la
data
constituirii (păstrarea
soluției
legii
din
prezent).
Totodată, se introduce
pct. 3 mai jos care
exceptează
specific
SRL-urile
de
la
obligația de a anexa
dovada vărsământului
la
dosarul
de
înregistrare la ONRC.
Se elimină astfel doar
pasul
birocratic
privind dosarul de
înregistrare,
menținându-se
însă
obligațiile
și
sancțiunile de fond
privind vărsămintele.

4

5

2. La articolul 11, alineatul (1) va Nemodificat
avea următorul cuprins:
(1) Capitalul social al unei
Art. 11. (1) Capitalul social al unei
societăţi cu răspundere limitată nu societăţi cu răspundere limitată se divide
poate fi mai mic de 200 lei şi se în părţi sociale egale.
divide în părţi sociale egale, care
nu pot fi mai mici de 10 lei.
Art. 17
3. La articolul 17, alineatul (3) va Nemodificat
avea următorul cuprins:
(3) La înmatricularea societăţii şi
(3) La înmatricularea societăţii şi la
la schimbarea sediului social se va schimbarea sediului social se va prezenta
Art. 11
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Nr.
crt

6

Legea nr.31/1990

Text adoptat de Senat

prezenta la sediul oficiului
registrului comerţului documentul
care atestă dreptul de folosinţă
asupra spaţiului cu destinaţie de
sediu social înregistrat la organul
fiscal
din
cadrul
Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală
în a cărui circumscripţie se
situează imobilul cu destinaţie de
sediu social.

la sediul oficiului registrului comerţului
documentul care atestă dreptul de
folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de
sediu social. După înregistrarea în
registrul comerțului, oficiul registrului
comerțului transmite documentul care
atestă dreptul de folosin
ță
asupra
spațiului cu destinație de sediu social
la organul fiscal din cadrul ției
Agen
Naționale de Administrare Fiscală în a
cărui circumscripție se situeaz ă imobilul
cu destinație de sediu social.

Text adoptat de Comisiei
(autorul amendamentului)

Motivare

Pentru corelarea cu
modificarea pct. 1și
intenția inițială a legii
de a elimina dovada
vărsământului
din
„b) dovada efectuării vărsămintelor
procedura
de
în condițiile actului constitutiv, cu
înregistrare a SRLexcepția societăților cu răspundere urilor, se modificăși
limitată;”
art.
36
lit.
b)
explicitând
această
excepție
doar
cu
privire la SRL-uri.
Precizăm că asociatul
care întârzie să verse
rămâne
Autor: Grupul PSD, Grupul aportul
răspunzător
de
USR,dep. Claudiu Năsui
daunele pricinuite prin
nevărsare, purtândși
dobânzi (art. 65), iar
administratorii rămân

Art. 36

3. La articolul 36, alineatul (2),
litera b) se modifică și va avea
următorul cuprins:

b)dovada efectuării vărsămintelor
în condiţiile actului constitutiv;
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Nr.
crt

7

Legea nr.31/1990

Art. 61
(1) Creditorii sociali şi orice
alte persoane prejudiciate prin
hotărârile asociaţilor privitoare la
modificarea actului constitutiv pot
formula o cerere de opoziţie prin
care
să
solicite
instanţei
judecătoreşti să oblige, după caz,
societatea sau asociaţii la repararea
prejudiciului cauzat, prevederile
art. 57 fiind aplicabile.

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisiei
(autorul amendamentului)

4. La articolul 61, alineatul (1) va Nemodificat
avea următorul cuprins:
Art.61. - (1) Creditorii sociali şi orice
alte persoane prejudiciate prin hotărârile
asociaţilor privitoare la modificarea
actului constitutiv pot formula o cerere de
opoziţie prin care să solicite instanţei
judecătoreşti să oblige, după caz,
societatea sau asociaţii la repararea
prejudiciului cauzat.
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Motivare

solidar răspunzători
pentru
realitatea
vărsămintelor
(art.
73). Totodată, rămâne
obligația de a vărsa
capitalul la constituire
(pct. 1 mai sus),
precum și sancțiuni
pentru nevărsarea sa
(pct. 12 mai jos).
Astfel, solu
ția este
mai simplă și eficace,
se elimină doar pasul
birocratic al depunerii
dovezii la înregistrare,
însă obligația vărsării
și sancțiunile rămân în
vigoare ca în forma
anterioară.

Nr.
crt

8

Legea nr.31/1990

Art. 62
(2)Dispoziţiile art. 133 referitoare
la suspendare se aplică în mod
corespunzător. Opoziţia se judecă
în camera de consiliu, cu citarea
părţilor,
fiind
aplicabile
dispoziţiile
art. 114
alin.
5 din Codul de procedură civilă.
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Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisiei
(autorul amendamentului)

Motivare

5. La articolul 62, alineatul (2) va
avea următorul cuprins:
(2) Opoziţia se judecă în camera de
consiliu, cu citarea părţilor, fiind
aplicabile dispoziţiile art. 114 alin.
5 din Codul de procedură civilă.

5. La articolul 62, alineatul (2)
va avea următorul cuprins:
(2) Opoziţia se judecă în camera de
consiliu, cu citarea părţilor, fiind
aplicabile
dispoziţiile
art. 202 din Codul de procedură
civilă.

Tehnică legislativă
Care
constată în
îndreptarea
normei
juridice de trimitere la
codul de procedură
civilă în vigoare

Art. 148
6. La articolul 185, alineatele (4)și (5)
(4) Societăţile care au o cifră se abrogă.
anuală de afaceri de peste 10
milioane lei au obligaţia de a
publica în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, un anunţ
prin care se confirmă depunerea
actelor prevăzute la alin. (1).
(5) Pentru societăţile a căror cifră
anuală de afaceri nu depăşeşte 10
milioane lei, anunţul prevăzut la
alin. (4) va fi publicat, pentru

7

Autor: Comisia juridica

Nr.
crt

Legea nr.31/1990

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisiei
(autorul amendamentului)

acces gratuit, pe pagina de internet
a Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului.
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Art. 185

11

(6) Ministerul Finanţelor Publice
şi Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului vor încheia un
protocol de colaborare, în vederea
transmiterii, în format electronic, a
copiilor şi informaţiilor prevăzute
la alin. (3) şi (5).
Art. 202
(2)Transmiterea către persoane din
afara societăţii este permisă numai
dacă a fost aprobată de asociaţi
reprezentând cel puţin trei pătrimi
din capitalul social.
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Art. 202
(21) Oficiul registrului comerţului
va transmite de îndată, pe cale
electronică, hotărârea prevăzută la
alin. (21) Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală şi direcţiilor
generale ale finanţelor publice

7.La articolul 185, alineatul (6) va Nemodificat
avea urmatorul cuprins:
(6) Ministerul Finanţelor Publice şi
Oficiul
Naţional
al
Registrului
Comerţului vor încheia un protocol de
colaborare, în vederea transmiterii, în
format electronic, a copiilor şi
informaţiilor prevăzute la alin. (3).
8. La articolul 202, alineatul (2) va Nemodificat
avea următorul cuprins:
(2) Dacă
atul constitutiv nu
prevede astfel, transmiterea catre
persoane din afara societății este permisă
numai dacă a fost aprobată de asocia
ți
reprezentând cel pu
țin trei pătrimi din
capitalul social.
9. La articolul 202, alineatele (21)- Nemodificat
(24) se abrogă.
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Motivare

Nr.
crt

Legea nr.31/1990

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisiei
(autorul amendamentului)

judeţene şi a municipiului
Bucureşti.
(24)Transmiterea părţilor sociale
va opera, în lipsa unei opoziţii, la
data expirării termenului de
opoziţie prevăzut la art. 62, iar
dacă a fost formulată o opoziţie, la
data comunicării hotărârii de
respingere a acesteia.
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Art.203
10. La articolul 203, alineatul (3) se Nemodificat
(3) Actul de transmitere a părţilor abrogă.
sociale şi actul constitutiv
actualizat cu datele de identificare
a noilor asociaţi vor fi depuse la
oficiul registrului comerţului, fiind
supuse înregistrării în registrul
comerţului potrivit dispoziţiilor
art. 204 alin. (4).
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Art. 204

11. La articolul 204, alineatul (3) va Nemodificat
avea următorul cuprins:
(3)Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se
(3)Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se
aplică şi în cazul schimbării aplică şi în cazul schimbării denumirii.
denumirii ori în cel al continuării
societăţii cu răspundere limitată
cu asociat unic.
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Motivare

Nr.
crt

15

Legea nr.31/1990

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisiei
(autorul amendamentului)

Art.275
12. La articolul 275 alineatul (1), Se elimină.
c) începe operaţiuni în numele litera c) se abrogă.
unei societăţi cu răspundere
limitată înainte de a se fi efectuat
vărsământul integral al capitalului
Autor: Grupul PSD,
social;
USR,dep. Claudiu Năsui

Motivare

Grupul

Art. II. – Se dispune actualizarea și
corelarea
prevederilor
Legii
societăților
nr.
31/1990
cu
dispozițiile Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă.
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10

Pentru corelarea cu
soluția de mai sus, se
menține sancționarea
începerii operațiunilor
în numele unui SRL
înainte de vărsarea
capitalului social.
Astfel,
rămân
în
vigoare
obliga
țiile
privind
vărsarea
capitalului social și
sancțiunile
pentru
începerea
operațiunilor înainte
de
vărsare,
eliminându-se
însă
doar necesitatea de a
include
foaia
de
vărsământ bancară din
dosarul de înregistrare
la ONRC (pct. 3 mai
sus).
Conform Consiliului
Legislativ.
Conform
recomandării pct. 4
din avizul Consiliului
Legislativ, se dispune
actualizarea și
corelarea trimiterilor
frecvente la codul de
procedură civilă cu
prevederile noului cod

Nr.
crt

Legea nr.31/1990

Text adoptat de Senat

Text adoptat de Comisiei
(autorul amendamentului)

Autor: Grupul PSD,
USR,dep. Claudiu Năsui

Motivare

Grupul de procedură civilă,
intrat
în
ulterior
republicări
31/1990.

Art. III. – Legea societăților nr.
31/1990, republicată în Monitorul
Oficial al României, partea I, nr.
1.066 din 17 noiembrie 2004, cu
modificările și
completările
ulterioare, inclusiv cele aduse prin
prezenta lege, se va republica în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouă
numerotare.
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Autor: Grupul PSD,
USR,dep. Claudiu Năsui
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Grupul

vigoare
ultimei
a legii

Conform Consiliului
Legislativ.
Conform
recomandării pct. 4
din avizul Consiliului
Legislativ, se dispune
republicarea
legii
întrucât legea a suferit
numeroase intervenții
de
la
ultima
republicare.

