
 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/311/05.09.2006  
   

 

A  V  I  Z 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 

privind registrul comerţului, republicată, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (PLx 619/2006) 

 

 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre 

dezbatere şi avizare cu proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 

26/1990 privind registrul comerţului, republicată, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege în şedinţa din 5 

septembrie 2006. 

            Proiectul de lege vizează modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 

privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fiind expresia obligaţiilor 

asumate de România în procesul aderării la Uniunea Europeană. Intervenţia 

legislativă vizează alinierea legislaţiei româneşti la standardele impuse de 

acquis-ul comunitar, aspect care a determinat revizuirea clauzelor obligatorii ale 

actului constitutiv; crearea premiselor pentru constituirea arhivei electronice 

pentru solicitarea/furnizarea de informaţii din registrul comerţului în format 
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electronic, certificate prin semnătură electronică, pentru formularea cererii de 

înmatriculare on line; revizuirea condiţiilor care atrag nulitatea societăţii; 

reglementarea instituţiei capitalului autorizat. 

            Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 30 august 2006. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 

reformă şi privatizare au hotărât cu  unanimitate de voturi aprobarea proiectului 

de lege, cu amendamente admise, conform anexei nr. 1.  

 

   
                PREŞEDINTE, 
 
          Mihai Tudose 

         SECRETAR 
 

         Vasile Cosmin Nicula 
                                                                                                                        
          Consilier  

                                                                                                                 
                Alina Hodivoianu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXA NR. 1 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text Senat Text adoptat de Comisie 
(Autorul amendamentului) 

Motivare 

1 Art. 140 – (2) Cel puţin un membru al fiecărui 
comitet creat în temeiul alin. (1) trebuie să fie 
administrator neexecutiv independent. 
Comitetul de audit şi cel de remunerare sunt 
formate numai din administratori neexecutivi. 
Cel puţin un membru al comitetului de audit 
trebuie să deţină experienţă relevantă în 
aplicarea principiilor contabile sau în audit 
financiar. 
 

Se propune eliminarea termenului “relevantă” din ultimul 
paragraf al alineatului 2, art. 140. 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare 

Sintagma “experienţă relevantă” 
introduce un criteriu subiectiv cu 
privire la aprecierea experienţei 
unui membru al comitetului de audit 
în ceea ce priveşte aplicarea 
principiilor contabile sau de audit 
financiar. 

2 11. La articolul 51 se introduce trei alienate 
noi, alin. (2)-(4), cu următorul cuprins: 
“(2) Înregistrările în registrul comerţului se 
efectuează electronic, atât la nivelul oficiilor 
registrului comerţului de pe lângă tribunale, 
cât şi la nivelul registrului central 
computerizat. 
 

Se propune eliminarea, în tot textul legii, a sintagmei “de pe 
lângă tribunale”. 
 
Autor: Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare 

Precizarea “de pe lângă tribunale” 
nu este necesară. 
 
 

 


