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                                                                      RAPORT 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind 
simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor 

 familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea  
funcţionării persoanelor juridice 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la 
înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, trimis cu adresa  nr.P.L.X.- 525  din 7 
iunie 2006, înregistrat sub nr. 31/768 din 7 iunie 2006. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege, care provine dintr-o propunere legislativă,  face 
parte din categoria legilor ordinare.  

Potrivit prevederilor art 75 din Constituţia României şi ale art. 92 alin. 9 pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, competenţa decizională în cazul acestui proiect de lege aparţine Camerei Deputaţilor. 
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Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa sa din 5 iunie 2006. 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege, conform avizului nr. 1635/15.11.2005. 
Guvernul, în punctul său de vedere, transmis cu nr. 785/7.03.2006, a comunicat că susţine adoptarea 

iniţiativei legislative.  
Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 în 

vederea transmiterii patrimoniului asociaţilor persoanei juridice radiate din registrul comerţului, proporţional cu 
cota de participare la capitalul social a fiecăruia, de la data înscrierii radierii în registrul comerţului. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii comisiei  au examinat 
proiectul de lege mai sus menţionat, în şedinţa din 27 iunie 2006.  

La lucrările comisiei au fost prezenţi  23  deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei. 
În urma dezbaterii, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi ca proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea art. 31 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în 
registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a 
acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, 
plenului Camerei Deputaţilor, cu amendamentele prezentate în anexa la prezentul raport. 
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ANEXA 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

Nr. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie Motivare 
1 Titlul  legii 

Lege pentru modificarea şi completarea art. 31 
din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor 
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice 
 

Titlul legii 
Lege pentru modificarea  art. 31 din Legea nr. 
359/2004 privind simplificarea formalităţilor la 
înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor 
fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor 
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum 
şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice 
 
Autor: Comisia juridică de disciplină şi imunităţi 

Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

2 Art. I.- Alin.(4), (5) şi (7) ale art. 31 din Legea 
nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor 
la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi 
persoanelor juridice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 
septembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se completează după 
cum urmează: 
„(4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta 
nu procedează la numirea lichidatorului în 
termenul prevăzut la alin.(3), la cererea oricărei 
persoane interesate, formulată în termen de 6 luni 
de la expirarea termenului prevăzut la alin.(1), 
judecătorul delegat numeşte un lichidator de pe 
lista practicienilor în insolvenţă, remunerarea 
acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei 
juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din 
fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 

Art. I.- Alin.(4), (5) şi (7) ale art. 31 din Legea 
nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor 
la înregistrarea în registrul comerţului a 
persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi 
persoanelor juridice, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 
septembrie 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică după cum urmează: 
 
„(4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta 
nu procedează la numirea lichidatorului în 
termenul prevăzut la alin.(3), la cererea oricărei 
persoane interesate, formulată în termen de 6 luni 
de la expirarea termenului prevăzut la alin.(1), 
judecătorul delegat numeşte un lichidator de pe 
lista practicienilor în insolvenţă, remunerarea 
acestuia urmând a fi făcută din patrimoniul 
persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei 
acesteia, din fondul de lichidare constituit în 

 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o formulare 
juridică adecvată. 



 

 

2

4

Nr. Text adoptat de Senat Text propus de Comisie Motivare 
85/2006 privind procedura insolvenţei. 
 
 
(5) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la 
alin.(4) nu a fost înregistrată nici o cerere pentru 
numirea unui lichidator, persoana juridică se 
radiază din registrul comerţului, prin încheiere a 
judecătorului delegat, pronunţată la cererea 
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. 
.......................................................................... 
(7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei 
juridice după radierea acesteia din registrul 
comerţului, în condiţiile alin.(5), revin 
asociaţilor.” 
 

temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei. 
 
Alin.(5) Text nemodificat 
 
 
 
 
 
 
Alin.(7) Text nemodificat 
 
 
Autor: deputat Petre Ungureanu 

3 Art.II.- Legea nr. 359/2004 privind simplificarea 
formalităţilor la înregistrarea în registrul 
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor 
familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea 
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea 
funcţionării persoanelor juridice, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege se va republica în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-
se textelor o nouă renumerotare. 

Art.II.- Text nemodificat 
 

 

 


