
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru politică            
economică, reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/1150/05.11.2003 

 
Proces verbal 

al şedinţei comisiei  
din zilele de 4 şi 5 noiembrie 2003 

 
 La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 deputaţi în ziua de 4 noiembrie  
2003 şi 29 deputaţi în ziua de 5 noiembrie 2003.   
 Ordinea de zi a lucrărilor comisiei a fost următoarea: 
 Marţi, 4 noiembrie 2003 
 1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a propunerii legislative privind 
modificarea Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată şi 
publicată în Monitorul Oficial nr. 33/ian.1998 (PL 47/2003). 
 2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 Miercuri, 5 noiembrie 2003 
 1. Dezbaterea şi avizarea, în fond,  în procedură de urgenţă, a proiectului 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2003 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 
privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi 
autorizarea funcţionării comercianţilor (PL 644/2003). 
 2. Dezbaterea şi avizarea, în fond,  în procedură de urgenţă, a proiectului 
privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002  privind 
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru 
modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi 
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor (PL 
645/2003). 
 3. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 
 
 
 Marţi, 4 noiembrie 2003 
 Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan 
Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
 Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei: domnul deputat Ioan 
Miclea - în calitate de iniţiator al propunerii legislative şi din partea 
Ministerului Justiţiei,  domnul  Ioan Chiper -  consilier juridic. 
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 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 
fond a propunerii legislative privind modificarea Legii nr. 31/1990, privind 
societăţile comerciale, republicată şi publicată în Monitorul Oficial nr. 
33/ian.1998. 
 Domnul deputat Ioan Miclea a prezentat membrilor comisiei propunerea 
legislativă. Astfel, domnul deputat Ioan Miclea a spus că iniţiativa are ca obiect 
completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în scopul de a limita constituirea de 
societăţi comerciale fantomă, care acumulează datorii prin activităţi 
frauduloase, ulterior falimentate de membrii organelor de conducere ale 
acestora pentru a se sustrage de la răspundere, completări care vizează angajarea 
răspunderii nelimitate a administratorilor, fondatorilor sau asociaţilor de rea 
credinţă. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei le-a prezentat membrilor comisiei 
punctul de vedere al guvernului cu privire la propunerea legislativă. Astfel, 
reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că susţine respingerea iniţiativei 
legislative a domnului deputat Ioan Miclea pentru următoarele motive: 
 1. modificarea propusă pleacă de la premiza nefondată, potrivit căreia 
asociaţii sunt proprietarii unei societăţi comerciale şi prin urmare, sunt 
răspunzători în mod solidar pentru obligaţiile societăţii însăşi. Se confundă, 
totodată, răspunderea asociaţilor cu cea a administratorilor unei societăţi 
comerciale care în caz de fraudă, răspund solidar pentru satisfacerea obligaţiilor 
restante ale societăţii; 
 2. modificarea propusă conduce la un paradox juridic: asociaţii unui SRL, 
care prin natura sa presupune în mod absolut că răspunderea asociaţilor săi este 
limitată doar la valoarea aporturilor subscrise la capitalul social, vor deveni 
nelimitat răspunzători pentru obligaţiile societăţii; 
 3. prin textele propuse se elimină deosebirile dintre societăţile în nume 
colectiv sau în comandită simplă, pe de o parte, şi societăţile cu răspundere 
limitată, societăţile pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni, pe de altă parte; 
 4. urmare intrării în vigoare a unei asemenea modificări va scădea 
dramatic numărul de SRL-uri, care la ora actuală reprezintă principalul vehicul 
de promovare a activităţii comerciale în România; 
 5. unele propuneri se regăsesc deja în legislaţia existentă (art. 276 din 
Legea nr. 31/1990, Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare 
şi a falimentului). 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin  a spus că propunerea legislativă 
pleacă de la o constatare şi se încearcă prin modificările propuse eliminarea 
situaţiilor în care mulţi asociaţi, membri fondatori sau administratori 
falimentează cu rea credinţă societăţile. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin  a dorit să sublinieze faptul că, 
din partea Consiliului Legislativ, propunerea a primit un aviz negativ pe 
motivul că, de plano, sediul unor asemenea prevederi conţinute în iniţiativă sunt 
reglementate deja în Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare 
şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De 
asemenea, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin  a spus că la art. 3 alin. (4), 
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nou,  introdus de către iniţiator, acesta face o confuzie între statutul asociatului 
şi cel al administratorului, în sensul că asociatul din societatea cu răspundere 
limitată nu poate provoca insolvabilitatea societăţii comerciale prin conduita lui 
ca asociat, ci numai dacă exercită prerogative de administrator, adică dacă este 
administrator. 
 In final, domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a subliniat faptul că, 
iniţiativa legislativă nu poate primi aviz favorabil din partea Guvernului sau a 
Consiliului Legislativ, în primul rând pentru că unele din soluţiile propuse sunt 
inadmisibile, iar altele se regăsesc deja, corect reglementate, în Legea nr. 
64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 Domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că ideea expusă 
de domnul deputat Ioan Miclea este bună însă, în ceea ce priveşte infracţiunile, 
acestea sunt sancţionate în alte legi, precum Legea nr. 64/1995 privind 
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 In continuare, domnul vicepreşedinte Octavian Mircea Purceld a spus că 
pentru situaţia creată, de nesancţionare a unor asociaţi, fondatori sau 
administratori care falimentează cu rea credinţă societăţile comerciale 
respective, sunt vinovate organele statului care nu aplică sancţiunile prevăzute 
de lege. 
 Cu 26 voturi împotrivă, un vot pentru şi o abţinere a fost respinsă 
propunerea legislativă. 
 
  
 
 Miercuri, 5 noiembrie 2003  
  
 Lucrările şedinţei comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Dan 
Radu Ruşanu şi de domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin. 
 Au fost invitaţi şi au participat la lucrările comisiei, din partea: 
Ministerului Justiţiei: domnul  Ioan Chiper -  consilier juridic, Agenţiei 
Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie: domnul Eugen 
Popel - secretar general şi doamna Mihaela Smârcea - director adjunct. 
  
 La primul punct al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în 
fond a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 35/2003 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi 
administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor. 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 octombrie 
2003. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei, în calitate de iniţiator, a prezentat 
proiectul de lege. Astfel, reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că iniţiativa 
are două obiecte de reglementare: 1) prelungirea termenului de preschimbare a 
certificatelor de înmatriculare şi a celor de înregistrare fiscală, până la data de 
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30 iunie 2004; 2) facilitatea înscrierii menţiunilor privind încetarea cazurilor de 
incompatibilitate prevăzute de lege, fără a fi necesară preschimbarea prealabilă 
a certificatului de înmatriculare şi a certificatului de înregistrare fiscală. 
  Reprezentantul Ministerului Justiţiei  a spus că la Senat proiectul de lege 
a fost respins deoarece prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
35/2003 au fost preluate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002, 
aceasta rămânând fără obiect. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a spus că în cazul acestei 
ordonanţe, se foloseşte aceeaşi procedură de tehnică legislativă folosită de 
comisia noastră în cazul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003. Astfel,  
textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2003 va fi contopit în textul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 şi fiind golită de conţinut, 
urmează ca proiectul de lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 35/2003 să fie respins, ca fiind lipsit de obiect. 
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a spus că în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 este 
prevăzută obligaţia persoanelor care formulează cereri de înregistrare a unor 
operaţiuni în registrul comerţului de a solicita, în prealabil, preschimbarea 
certificatelor vechi de înmatriculare şi de înregistrare fiscală. In continuare, 
reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a precizat că, Titlul referitor la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice din 
Legea nr. 161/2003 prevede termene scurte pentru înlăturarea stării de 
incompatibilitate fiind necesară modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 76/2001, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
35/2003,  în sensul ca preschimbarea prealabilă a certificatului de înmatriculare 
şi de înregistrare fiscală să nu fie obligatorie în cazul în care înregistrarea în 
registrul comerţului are ca scop înlăturarea stării de incompatibilitate. 
 Domnul deputat Ştefan Păşcuţ a dorit să ştie care este cauza care a stat la 
baza prelungirii termenului de preschimbare a certificatelor de înmatriculare şi a 
celor de înregistrare fiscală, până la data de 30 iunie 2004. 
 De asemenea, domnul deputat Ştefan Păşcuţ a întrebat dacă nu cumva la 
data de 30 iunie 2004, Guvernul va veni cu o nouă ordonanţa de urgenţă prin 
care să se prelungească acest termen de preschimbare a certificatelor de 
înmatriculare şi a celor de înregistrare fiscală. 
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a spus că Guvernul nu va emite o nouă ordonanţă de urgenţă, 
deoarece termenul stabilit, 30 iunie 2004, este suficient pentru toţi agenţii 
economici. 
 Domnul deputat Gheorghe Marcu a dorit să ştie ce se întâmplă cu 
multitudinea de firme fantomă care există în prezent, dacă vor dispărea sau nu. 
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a spus că organele de control ale statului ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca firmele fantomă să dispară. 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a spus că termenul de 30 iunie 
2004 este prea generos şi nu va rezolva problema de fond. De asemenea, 
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domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a subliniat faptul că o soluţie ar fi 
restrângerea acestui termen iar, după împlinirea termenului firmele nu ar trebui 
sancţionate drastic, prin desfiinţare ci, ar trebui găsită o sancţiune intermediară, 
de exemplu amendarea firmelor respective. 
 Domnul deputat Emil Rădulescu a spus că nu este de acord cu opinia 
domnului preşedinte Dan Radu Ruşanu de a se găsi o sancţiune intermediară 
pentru firmele care nu se supun cerinţelor legii, ci trebuie lăsată sancţiunea 
desfiinţării acestor firme. 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu a dorit să ştie dacă se poate acorda 
un termen mai restrâns cu privire la preschimbarea certificatelor de 
înmatriculare şi a celor de înregistrare fiscală. 
 Reprezentantul Agenţiei Naţionale pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi 
Cooperaţie a spus că nu se poate restrânge acest termen, el fiind calculat în 
funcţie de numărul de societăţi rămase neînscrise şi în funcţie de numărul de 
asociaţii familiale rămase neînscrise şi pentru care se prevede tot data-limită de 
30 iunie 2004, conform unei ordonanţe de urgenţă emisă ieri de Guvern.  
 Cu 23 voturi pentru, 5 împotrivă şi o abţinere a fost aprobat proiectul de 
lege, în forma adoptată de Senat. 
 
 La punctul 2 al ordinei de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea în fond 
a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 156/2002  privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor 
formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării 
comercianţilor. 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20 octombrie 
2003. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că susţine respingerea 
proiectului de lege datorită faptului că, prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 156/2002 au fost preluate în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 129/2002, aceasta rămânând fără obiect. 
 Domnul preşedinte Dan Radu Ruşanu l-a întrebat pe reprezentantul 
Ministerului Justiţiei dacă poate să argumenteze preluarea activelor de către 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de la Camerele de Comerţ şi 
Industrie. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că, în urma aplicării 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002, prin care Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului a fost organizat să funcţioneze în subordinea 
Ministerului Justiţiei, ca instituţie publică cu personalitate juridică, iar oficiile 
registrului comerţului judeţene să funcţioneze pe lângă tribunale, s-a constatat 
că, acestea nu-şi pot desfăşura activitatea fără să dispună de un patrimoniu 
propriu, distinct faţă de camerele de comerţ din care s-au desprins. 
Reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că, în aceste condiţii, a fost necesară 
modificarea art. V, VI, şi VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
129/2002, în scopul constituirii unui patrimoniu propriu. 
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 In încheiere,  reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, de principiul unicităţii redactării 
legilor şi al evitării paralelismelor, la Senat s-a hotărât contopirea articolelor V 
şi VI (art. VII a fost eliminat) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
156/2002 în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002.  
 Domnul deputat Constantin Avramescu a spus că nu este de acord cu 
forma de preluare a activelor de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 
de la Camerele de Comerţ şi Industrie, deoarece, în opinia dânsului, aceasta 
constituie o încălcare a prevederilor noii constituţii în ceea ce priveşte 
garantarea proprietăţii private de către stat. 
 Reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că prin Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 156/2002 s-a stabilit că bazele de date, aplicaţiile de întreţinere 
şi utilizare a acestora, necesare în vederea ţinerii şi administrării registrelor 
comerţului de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, a oficiilor 
registrului comerţului şi a birourilor unice, care constituie în limita aportului 
acestora la dobândirea lor, patrimoniul Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, se preiau de către Ministerul Justiţiei - Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului şi de către oficiile registrului comerţului de pe lângă 
tribunale, pe bază de proces-verbal de predare-preluare încheiat între 
reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi cei ai camerelor de comerţ şi industrie 
teritoriale. 
 De asemenea, reprezentantul Ministerului Justiţiei a spus că în cauză nu 
sunt incidente dispoziţiile constituţionale privind dreptul de proprietate nici cu 
privire la constituirea patrimoniului Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului,  din bunurile aflate în dotarea serviciului, în limita aportului la 
dobândirea bunurilor şi pentru a fi folosit potrivit destinaţiei stabilite. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a spus că, potrivit deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 212/15.05.2003, referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
129/2002, pentru modificarea Legii nr. 26/1990, privind registrul comerţului şi 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/200,1 privind simplificarea unor 
formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării 
comercianţilor, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
156/2002, registrul comerţului desfăşoară o activitate de interes public şi 
reglementarea acestui serviciu public nu este supusă regulilor dreptului civil, ci 
normelor de drept administrativ, potrivit căruia între serviciul public şi baza sa 
materială există o legătură substanţială. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a dorit să sublinieze faptul că, 
potrivit noii constituţii orice decizie a  Curţii Constituţionale nu poate fi atacată, 
ea rămânând neschimbată. 
 Domnul deputat Ludovic Mardari a spus că prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 156/2002 se încalcă principiul garantării proprietăţii private, 
exprimat expres în noua constituţie, iar în ceea ce priveşte decizia Curţii 
Constituţionale, aceasta a fost emisă înainte de adoptarea noii constituţii şi, în 
consecinţă, nu este în conformitate cu noile principii constituţionale. 
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 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Marin a spus că, existenţa acestor 
bunuri în proprietatea Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a 
Municipiului Bucureşti ar constitui o depăşire a obiectului de activitate al 
acesteia şi o îmbogăţire fără justă cauză, aceasta însuşindu-şi pe această cale, în 
mod ilegal, bunuri provenite din venituri bugetare. 
 Domnul deputat Emil Rădulescu a spus că nu este de acord cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002, deoarece nu respectă 
principiul garantării proprietăţii private. 
 Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a dorit să precizeze că 
dezbaterile au depăşit obiectul proiectului de lege şi a spus că, în ceea ce 
priveşte camerele de comerţ, acestea au fost şi sunt instituţii apărute prin legi 
speciale care, în momentul înfiinţării lor nu au cunoscut situaţia registrelor şi, în 
consecinţă, şi-au însuşit nişte bani ce nu li se cuveneau. 
 De asemenea, doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a propus 
respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002. 
 Domnul deputat Ludovic Mardare a dorit să-şi susţină amendamentul 
făcut la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2002. 
 Doamna deputat Lucia Cornelia Lepădatu a dorit să facă o precizare de 
natură procedurală, şi anume, întotdeoauna se supune la vot propunerea de 
respingere a unui proiect de lege şi numai dacă nu s-a respins, proiectul poate fi 
dezbătut pe articole împreună cu amendamentele respective. 
 Cu 23 voturi pentru, 6 împotrivă şi nici o abţinere, proiectul de lege a fost 
aprobat, în forma adoptată de Senat. 
  
    

  PREŞEDINTE,                                                                                                            
Dan Radu Ruşanu                                    

 
                         SECRETAR,                                                 
                            Iuliu Vida                                   
 
         Expert parlamentar, 
                                                                                                  Alina  Hodivoianu 
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