
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

 
Secţiunea I 

Titlul proiectului de act normativ 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale 
 

 
Secţiunea a II a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea situa ţiei actuale  
Criza economică a îngreunat activitatea operatorilor economici şi în anumite cazuri a determinat 
decapitalizarea acestora, făcând necesară implementarea de proiecte de restructurare în vederea 
reconstituirii capitalului social. Aceste proiecte au ca scop realizarea obiectivelor de dezvoltare pe 
termen lung a societăţilor comerciale, viabilizarea şi sustenabilitatea funcţională a acestora. Ele ar 
permite menţinerea şi crearea de locuri de muncă de către angajatori. 
În contextul economic actual, ce impune adoptarea şi implementarea rapidă a unor măsuri de 
restructurare a afacerii, mecanismele disponibile potrivit legii ar trebuie să permită aplicarea unor 
soluţii de redresare, printre care cea de reconstituire a capitalului social, într-un timp cât mai scurt 
şi într-o modalitate simplă. Or, reglementarea actuală prevede un mecanism mai puţin eficient de 
luare a deciziilor în această materie de către societăţile comerciale.  
Relansarea economiei naţionale este un obiectiv a cărui îndeplinire este posibilă printr-un efort 
conjugat, care presupune, pe de o parte reducerea cheltuielilor bugetare şi, pe de altă parte, 
măsuri eficiente în sprijinul mediului de afaceri, între acestea foarte importante fiind măsurile de 
eliminare a elementelor ce obstrucţionează derularea optimă a activităţii operatorilor economici. 

 
2. Schimb ări preconizate. Urgen ţa măsurii 
 
a. Modificări legislative propuse 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă propune adoptarea hotărârilor privind reconstituirea capitalului 
social în cadrul adunării generale a acţionarilor cu majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi sau 
reprezentaţi, în vederea eficientizării procesului decizional.  
Soluţia propusă este conformă directivei 77/91/CEE, care cere statelor impunerea cerinţei 
majorităţii speciale de două treimi numai în cazul aprobării (printre altele) a reducerii capitalului 
social, în timp ce majorarea capitalului social poate fi aprobată cu majoritatea simplă a voturilor. 
Reglementarea are în vedere instituirea unui mecanism rapid de reconstituire a capitalului social, 
decizie în lipsa căreia, societatea comercială ar putea fi într-o situaţie de dizolvare. 
 
b. Justificarea urgenţei 

• Pentru limitarea efectelor crizei financiare, se impune adoptarea unor măsuri rapide pentru 
redresarea activităţii operatorilor economici şi, implicit, pentru relansarea creşterii economice. 

• Redresarea economiei naţionale se poate realiza, printre altele, şi prin implementarea unor 
proiecte de restructurare a societăţilor comerciale, de reîntregire a capitalului social al 
acestora, proiecte prin care să fie făcută posibilă realizarea obiectivelor de dezvoltare pe 
termen lung a societăţilor comerciale şi sustenabilitatea funcţională a acestora. Această 
soluţie ar permite menţinerea şi creare de locuri de muncă. 

• Elementele de mai sus vizează interesul public general şi constituie situaţii extraordinare, a 
căror rezolvare are avea impact favorabil asupra economiei naţionale, astfel încât 
reglementarea acestora nu poate fi amânată. 

• Date fiind consecinţele negative ale neadoptării în regim de urgenţă a actului normativ, 
generate, în primul rând, de inexistenţa unui mecanism decizional flexibil, care să sprijine în 
mod real reorganizarea, restructurarea şi reîntregirea capitalului societăţilor comerciale, în 
condiţiile actuale în care de promptitudinea soluţiilor aplicate depinde viabilitatea unui operator 
economic. 

.    
 



Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al prezentului act normativ  

1. Impactul macroeconomic 
Proiectul are un impact macroeconomic pozitiv pe termen lung, prin simplificarea condiţiilor de 
reconstituire a capitalului social al principalilor actori ai circuitului comercial, societăţile comerciale. 

    
 2. Impactul asupra mediului afaceri 

Se preconizează ca proiectul să aibă un impact pozitiv substanţial asupra mediului de afaceri. 
Simplificând procedura de reconstituire a capitalului social, noua reglementare permite 
implementarea rapidă a deciziilor în această materie.  
Reconstituirea capitalului social al societăţilor comerciale într-un termen mai scurt va favoriza 
menţinerea funcţionării societăţii. Norma legală vine astfel în sprijinul realizării obiectivelor de 
dezvoltare economică şi sustenabilitate funcţională. 

 
3.Impactul social 

Proiectul de act normativ nu are astfel de implicaţii. 
 
4.Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu are astfel de implicaţii. 
Secţiunea a 4-a 

 
Impactul financiar asupra bugetului general consoli dat, atât pe termen scurt, pentru anul 
curent, cât şi pe termen lung (5 ani)  
 Proiectul nu are implicaţii bugetare. 
 

Secţiunea a 5-a  
Efectele proiectului de act normativ asupra legisla ţiei în vigoare 

1. Efectele proiectului de act normativ asupra legi slaţiei interne 
Proiectul de ordonanţă de urgenţă modifică Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale.  

  
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legisla ţia comunitar ă în materie. Evaluarea 

conformit ăţii 

Proiectul respectă standardele de protecţie instituite de: 

- art. 25 şi 40 ale Directivei 77/91/CEE privind constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi 
menţinerea si modificarea capitalului acestora, publicată în Jurnalul Oficial L026, 31/01/1977 
P.0001 – 0013 (astfel cum a fost completată de Directiva 2006/68/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului de modificare a Directivei 77/91/CEE a Consiliului privind constituirea 
societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea si modificarea capitalului acestora)  

 
3. Decizii ale Cur ţii Europene de Justi ţie şi alte documente 

       Nu este cazul. 
4. Alte acte normative şi/sau documente interna ţionale din care decurg angajamente 
Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 6-a 

Consult ările efectuate în vederea elabor ării proiectului de act normativ 
 

 
         1. Informa ţii privind procesul de consultare cu organiza ţii neguvernamentale, institute de  
cercetare şi alte organisme implicate 
        Nu este cazul. 

      2. Fundamentarea alegerii organiza ţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organiza ţii este legat ă de obiectul proiectului de act 
normativ 
        Nu este cazul.  

3. Consult ările organizate cu autorit ăţile administra ţiei publice locale, în situa ţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activit ăţi ale acestor autorit ăţi, în condi ţiile Hot ărârii 
Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consult are a structurilor asociative ale 
autorit ăţilor administra ţiei publice locale la elaborarea proiectelor de act e normative 



        Nu este cazul. 
4. Consult ările desf ăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în c onformitate cu 

prevederile Hot ărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea c onsiliilor interministeriale 
permanente 
          Nu este cazul. 

  5. Informa ţii privind avizarea  
      Sunt necesare următoarele avize:  
Consiliul Legislativ, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerul Finanţelor 
Publice, Ministerul Afacerilor Europene, Consiliul Economic şi Social. 

Secţiunea a 7-a  
 Activit ăţi de informare public ă privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ  

 
1.Informarea societ ăţii civile cu privire la necesitatea elabor ării actului normativ 

Nu este cazul. 
 

 
2. Informarea societ ăţii civile cu privire la eventualul impact asupra me diului în urma 

implement ării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra s ănătăţii şi 
securit ăţii cet ăţenilor sau diversit ăţii biologice 

Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 8-a - M ăsuri de implementare 
 

Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act n ormativ de c ătre autorit ăţile 
administra ţiei publice centrale şi/sau locale – înfiin ţarea unor noi organisme sau extinderea 
competen ţelor institu ţiilor existente  

Nu este cazul. 
 

 
   
Pentru motivele mai sus expuse, a fost elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pe care, dacă 

sunteţi de acord cu soluţiile legislative propuse, vă rugăm să-l adoptaţi.  
 

 

 
 

Lucian Nicolae BODE 
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