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Joi, 29 septembrie  2005 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea OUG nr.54/2005  pentru modificarea art.48 din OUG nr.26/2004 privind 
unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul 
Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor 
privatizări, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.(PLx 398/ 28.09.2005) 

                                                        
2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea OUG nr.69/2005 pentru modificarea OUG nr.8/2003 privind stimularea procesului 
de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi 
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome 
subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. (PLx 401/28.09.2005). 

                                                        
3.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Bursele de mărfuri, Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.(PLx 424/ 28.09.2005) 
                                                                                                   
4. Dezbaterea şi avizarea, în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională.(PLx 396/28.09.2005)                                                                           

  
 5.  Alte probleme curente ale activităţii Comisiei. 

 
           

  La lucrările Comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi din totalul de 23 de membri.   
 

 La dezbateri au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice: doamna 
Mara Rîmniceanu – secretar de stat, domnul Gheorghe Matei – director general, Ministerului 
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Economiei şi Comerţului: domnul Sorin Găman – director general, din partea Autorităţii 
pentru Valorificarea Activelor Statului: doamna Elena Andrei – director pentru Relaţia cu 
Parlamentul, iar din partea Ministerului Justiţiei: doamna Cristina Maria Manda – Secretar de 
Stat şi doamna Claudia Roşianu – consilier juridic. 

 
Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul preşedinte Mihai Tudose. 

 

La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr.54/2005  pentru 
modificarea art.48 din OUG nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării 
societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea 
Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări.  

Proiectul de lege prevede modificarea art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate 
în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi 
consolidarea unor privatizări, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul prevenirii 
unor litigii a căror soluţionare se poate derula pe perioadă îndelungată, litigii ce ar determina 
tergiversarea reluării procedurilor judiciare şi extrajudiciare de realizare a creanţelor 
creditorilor faţă de anumite societăţi comerciale. 

 
Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna director 

pentru Relaţia cu Parlamentul Elena Andrei a susţinut faptul că, potrivit dispoziţiilor art.48 
din din OUG nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăţilor 
comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor 
Statului şi consolidarea unor privatizări, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru un număr de societăţi aflate în portofoliul  Autorităţii pentru Valorificarea Activelor 
Statului (AVAS) aflate în procedura lichidării voluntare s-a stabilit suspendarea judecării 
tuturor acţiunilor judiciare, extrajudiciare şi a oricăror proceduri de executare silită până la 
finalizarea dizolvării şi lichidării voluntare, darn nu mai mult de 12 luni. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna director 
pentru Relaţia cu Parlamentul Elena Andrei a precizat faptul că, acest fenomen s-a împlinit la 
data de 30 aprilie 2005 şi că pentru aceste societăţi, procedura lichidării voluntare prevăzută 
de Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu s-a finalizat, în unele cazuri procedura fiind întreruptă de litigiile 
izvorâte din declanşarea lichidării voluntare, în alte cazuri datorită faptului că procesul de 
valorificare a activelor a întâmpinat dificultăţi, fiind condiţionat de factori economico-sociali 
independenţi de voinţa lichidatorului desemnat de AVAS. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna director 
pentru Relaţia cu Parlamentul Elena Andrei a mai precizat faptul că, în condiţiile intrării sub 
incidenţa prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului, republicată, începând cu data de 1 mai 2005, aceste societăţi comerciale nu mai 
sunt în măsură să parcurgă etapele prevăzute de acest act normativ, în condiţiile în care se 
aflau deja într-o procedură de lichidare, aspect care nu este clarificat în lipsa unor 
reglementări aplicabile tranziţiei de la procedura de lichidare voluntară la cea de faliment. În 
această situaţie, legislaţia în vigoare nu prevede că documentele şi operaţiunile efectuate ca 
urmare a aplicării legislaţiei privind lichidarea voluntară, cum ar fi tabloul creditorilor şi 
ordinea de priorităţi prevăzute de acesta, procedura de vânzare şi alte acte de dispoziţie făcute 
cu aprobarea AVAS să-şi păstreze valabilitatea în procedura prevăzută de Legea nr.6471995, 
privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată. 

Reprezentantul Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, doamna director 
pentru Relaţia cu Parlamentul Elena Andrei a menţionat faptul că, având în vedere necesitatea 
îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 48 din OUG nr.26/2004 privind unele măsuri pentru 
finalizarea privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru 
Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări, 
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modificările şi completările ulterioare, se consideră oportună modificarea termenului prevăzut 
de acest articol. 

În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a hotărât 
să propună spre dezbatere şi adoptare plenului Camerei Deputaţilor proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2005 pentru modificarea art. 48 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea 
privatizării societăţilor comerciale aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi 
Administrarea Participaţiilor Statului şi consolidarea unor privatizări, cu amendamentele 
admise. 

 
 
La punctul 2 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în procedură de 

urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr.69/2005 pentru modificarea OUG 
nr.8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor 
societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, 
precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice 
locale. 

Proiectul de lege are ca obiectiv prorogarea aplicării prevederilor art. 2 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003, până la data de 31 decembrie 2006.  De 
asemenea, proiectul urmăreşte  reglementarea situaţiei unor categorii de personal care 
lucrează în condiţii speciale în subteran sau în zona I de radiaţii sau în a II-a de radiaţii de la 
minele de uraniu, pentru a beneficia de plăţi compensatorii. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul director general Sorin 
Găman a susţinut faptul că, deşi este prevăzut ca Strategia industriei miniere pentru perioada 
2004 – 2010 să se reactualizeze şi să includă etape concrete, este necesar a să se adopte 
măsuri imediate pentru extinderea categoriilor de personae disponibilizate care beneficiază de 
drepturile prevăzute de art. 2 alin. (1) din OUG nr. 8/2003, deoarece în bugetele de venituri şi 
cheltuieli s-a prevăzut, în conformitate cu actele normative în vigoare, un anumit număr de 
personal disponibilizat, care se va modifica progresiv, în conformitate cu programul de 
restrucurare şi care se finanţează de bugetul de stat. 

Reprezentantul Ministerului Economiei şi Comerţului, domnul director general Sorin 
Găman a menţioant faptul că, această situaţie de prorogare a aplicării prevederilor art. 2 alin. 
(1) din OUG nr. 8/2003, până la data de 31 decembrie 2006 îmbracă un caracter de 
excepţionalitate, care motivează promovarea unei ordonanţe de urgenţă în condiţiile 
articolului 115 alin. (4) din Constituţie. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere   ca proiectul de 
lege să fie aprobat, cu un amendament admis şi unul respins. 

 
La punctul 3 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege 

privind Bursele de mărfuri. 
Prin proiectul de lege se urmăreşte asanarea vidului legislativ creat prin intrarea în 

vigoare a Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, întrucât această lege abrogă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de mărfuri şi instrumente 
financiare derivate, aprobată prin Legea nr. 512/2002. 

Domul senator Varujan Vosganian a susţinut că, proiectul de Lege privind bursele de 
mărfuri a fost întocmit cu luarea în considerare a legislaţiei europene incidente, transpunând 
regulile referitoare la organismele de autoreglare, la decontarea instrumentelor financiare 
derivate pe o piaţă la disponibil (Directiva comună a Parlamentului European şi a Consiliului 
Europei 2004/39/EC), precum şi la nuanţarea obiectivului de activitate al societăţilor de 
servicii de investiţii financiare realizată prin norme europene referitoare la adecvarea 
capitalului societăţilor de servici, de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, norme 
care recunosc activitatea acestora pe o piaţă fizică (Directiva 93/6/EEC). 

Domul senator Varujan Vosganian a mai susţinut că, un alt aspect ce susţine 
promovarea proiectului îl reprezintă posibilitatea formării unui preţ corect şi real al 
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produselor agricole, cu preponderenţă a cerealelor, prin crearea mecanismelor de introducere 
a acestora la tranzacţionare pe pieţele administrate de o bursă de mărfuri. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât cu 22 de voturi pentru şi o abţinere ca proiectul de lege să fie 
aprobat, în forma prezentată. 

 
  
La punctul 4 al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea, în fond, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale. 

  
La acest punct al ordinii de zi au participat membri Comisiei juridice de disciplină şi 

imunităţi, precum şi membri Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 
Lucrările şedinţei comune au fost conduse de domnii preşedinţi Mihai Tudose şi 

Sergiu Andon. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 23 deputaţi, din totalul de 23 membri ai Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare,  respectiv  21 deputaţi din totalul de 25  
membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

 
Proiectul de Lege are ca obiectul de reglementare, modificarea şi completarea Legii 

nr.31/1990 privind societăţile comerciale. Prin reglementarea propusă se  prevede 
introducerea unor măsuri necesare armonizării legislaţiei interne din domeniul societăţilor 
comerciale cu dreptul comunitar, respectiv cu prevederile art. 6 din Directiva nr. 77/91/EEC 
din 13 decembrie 1976 privind armonizarea garanţiilor în materia constituirii societăţilor 
comerciale şi a modificărilor capitalului social, care trebuie asigurate în statele membre, de 
către societăţile comerciale pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, în vederea protejării 
intereselor acţionarilor şi terţilor. Măsurile propuse prin acest proiect de lege se referă, pe de 
o parte, la fixarea prin lege, a unui capital social minim obligatoriu şi a unui termen ferm 
pentru majorarea capitalului social pentru societăţile comerciale constituite sub forma 
societăţilor pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni şi, pe de altă parte, la stabilirea unor 
proceduri speciale necesare protejării intereselor terţilor în cazul dizolvării societăţilor 
comerciale care nu realizează conduita prescrisă de lege. 

 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Secretar de Stat Cristina Maria Manda a 
precizat faptul că, potrivit dispoziţiilor art.293 din Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, societăţile comerciale pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni au 
obligaţia să-şi majoreze anual capitalul social, astfel încât la data de 31 decembrie 2005 
acesta să nu fie mai mic decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, măsură care 
reprezintă alinierea legislaţiei ţării noastre la prevederile art.6 din Directiva nr.77/91/EEC din 
13 decembrie 1976 privind armonizarea garanţiilor în materia constituirii societăţilor 
comerciale şi a modificărilor capitalului social, care trebuie asigurate, în statele membre, de 
către societăţile comerciale pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni, în vederea protejării 
intereselor acţionarilor şi terţilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 
L 026 din 31 ianuarie 1977. 
  Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Secretar de Stat Cristina Maria Manda a 
subliniat faptul că, până la data de 31 decembrie 2004, din totalul celor 19.627 societăţi 
comerciale pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni înregistrate în registrul comerţului, un număr 
de 8.085 s-au conformat obligaţiei de a-şi majora capitalul social. Pentru a proteja cele 11.542 
de persoane juridice care nu şi-au îndeplinit încă obligaţia legală, pentru a evita destabilizarea 
mediului de afaceri, precum şi în vederea mediatizării corespunzătoare a ridicării pragului 
capitalului social, se apreciază ca oportună prelungirea termenului în care societăţile pe 
acţiuni şi în comandită pe acţiuni să poată îndeplini cerinţele legale menţionate până la data 
de 1 iulie 2006. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Secretar de Stat Cristina Maria Manda a 
mai subliniat faptul că, de asemenea, se propune ca obligativitatea majorării capitalului social 
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al societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni să fie reglementată la art.10 din acelaşi act 
normativ, acesta fiind sediul materiei capitalului social al acestor două forme de organizare a 
societăţii comerciale. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Secretar de Stat Cristina Maria Manda a 
menţioant faptul că, având în vedere că dispoziţiile actuale ale art.237 din Legea nr.31/1990, 
republicată, nu instituie o obligaţie în sarcina Oficiului Naţional al Registrului Comerţului de 
a formula acţiuni în dizolvare, ci doar o facultate, iar prin prevederile prezentului proiect de 
lege se impune acestei instituţii să introducă cereri de dizolvare a societăţilor care nu şi-au 
majorat capitalul social la limita legală de 25.000 euro, este necesară o derogare de la dreptul 
comun în ceea ce priveşte efectuarea publicităţii, întrucât această operaţiune implică 
efectuarea unor cheltuieli care nu sunt prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În susţinerea acestei derogări, trebuie menţionat 
faptul că Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este instituţie publică şi orice cheltuială 
efectuată se realizează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările ulterioare, respectiv prin prevederea acesteia în bugetul de venituri şi 
cheltuieli al instituţiei. Completarea art.237 prin introducerea alin.(7), (8), (9) şi (10) are drept 
scop protejarea drepturilor patrimoniale ale comercianţilor şi ale creditorilor acestora, prin 
eliminarea dizolvării fără lichidare. 
  

Reprezentantul Ministerului Justiţiei, doamna Secretar de Stat Cristina Maria Manda a 
mai  menţioant faptul că, având în vedere necesitatea respectării cu stricteţe  a calendarului de 
îndeplinire a angajamentelor asumate în procesul de negociere cu Uniunea Europeană cu 
privire la capitolul 5 "Societăţi comerciale", se impune adoptarea, în termen cât mai scurt, a 
actului normativ care să instituie obligaţia majorării capitalului social al societăţilor pe acţiuni 
şi în comandită pe acţiuni, însă cu crearea cadrului legal care să asigure diminuarea efectelor 
negative şi a costurilor acestei măsuri atât pentru operatorii economici, cât şi pentru 
instituţiile statului cu atribuţii în aplicarea Legii nr.31/1990, republicată. 
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât să supună plenului 
Camerei Deputaţilor spre dezbatere  şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu amendamentele admise 
şi amendamentele respinse.  

 
  

Vineri, 30 septembrie  2005 
 
1. Dezbaterea şi studiul Legii privind organizarea şi funcţionarea cooperaşiei 

meşeşugăreşti.(PL 197/1998) 
 

   PREŞEDINTE, 

    Mihai Tudose 
                                                             SECRETAR, 
                                                      Vasile Cosmin Nicula  
  
                 Consilier: 
                Anca Chiser 
           

                            Expert: 
                    Graziella Segărceanu
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