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Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 134 din Legea 31/1990 
privind Societăţile Comerciale, transmisă cu adresa nr. Pl-x 220 din 18 aprilie 2018, 
înregistrată  la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare sub nr. 4c-
13/349 din 18 aprilie 2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  
 În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
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Laura-Cătălina  Vicol-Ciorbă 
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                                                RAPORT PRELIMINAR 

asupra  propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 134 
din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi               
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 134 din Legea 31/1990 
privind Societăţile Comerciale, transmisă cu adresa nr. Pl-x 220 din 18 aprilie 2018, 
înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare               
sub nr. 4c-1/143 din 19 aprilie 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale               
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,               
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins inițiativa legislativă 
în şedinţa din 11 aprilie 2018. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1019 din 27 noiembrie 2017, a avizat 
favorabil propunerea legislativă, cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 82 din               
22 ianuarie 2018, nu susţine adoptarea inițiativei legislative. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.134 din 
Legea nr.31/1990, în vederea acordării posibilităţii acţionarilor de a se retrage dintr-o 
societate pe acţiuni, pentru motive temeinice, în temeiul unei hotărâri a tribunalului. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
juridică, de disciplină și imunități a examinat proiectul de lege în şedinţa din data de  24 
mai 2022. 

La dezbateri, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost 
prezenți conform listei de prezență.  
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Faţă de considerentele menționate mai sus, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să transmită Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare un raport preliminar de adoptare a 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 134 din Legea 31/1990 
privind Societăţile Comerciale. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

      PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
Laura-Cătălina  Vicol-Ciorbă           Ladanyi Laszlo-Zsolt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Consilier  parlamentar,                                                                                                                                     
 Florica Manole                                                                                                                                                   
 


