
EXPUNERE DE MOTIVE

1. Titlul proiectului actului normativ

Propunerea legislativa - Lege pentru modificarea completarea Legii societafilor nr. 31/1990

2. Motivul Emiterii Actului Normativ

In prezent, Legea societafilor nr. 31/1990 reglementeaza pentru societatile pe ac^iuni din Romania, 
doua feluri de acliuni: ordinare §i preferentiale. Conform aceleuia§i act normativ, delinatorii de actiuni 
ordinare au im numar de voturi egal cu actiunile detinute, iar detinatorii actiunilor preferentiale beneficiaza 
conform art. 95 de ni?te drepturi suplimentare, fara a avea insa ata§ate §i un drept de vot. Insa, pentru 
societatile de tip inchis, Legea 31/1990 nu permite §i de^inerea unei clase de actiuni care sa aiba ata§ate mai 
multe drepuri de vot per ac^iune.

Astfel, pentru a simplifica implementarea unei tranzactii de venture capital in Romania este 
necesara o modificare a Legii nr. 31/1990 privind societatile, pentru a da mai multa flexibilitate in a emite 
clase diferite de actiuni, inclusiv pentru momentul in care se ajunge la runde mai mari (moment in care, 
pana in prezent, s-a recurs la mutarea entitatii care controleaza afacerea intr-o alta jurisdictie, ceea ce nu e 
ideal din perspectiva Romaniei ca tara care vrea sa promoveze industria de IT).

Insa de§i aceasta modificare este necesara in ceea ce prive§te societatile pe actiuni, realitatea este 
ca majoritatea startup-urilor opteaza ca forma de organizare pentru infiintarea unei societati cu raspundere 
limitata ?i nu a unei societati pe actiuni. Diferenta la infiintare a celor doua este majora in ceea ce prive^te 
capitalul social ce trebuie investit, astfel incat societatile ce sunt la inceput de drum aleg sa investeasca in 
societati cu raspundere limitata. Pentru a stimula investitiile §i in ceea ce prive^te societatile cu raspundere 
limitata, consideram ca se impune ti impaitirea pattilor sociale in doua clase diferite, respectiv paiti sociale 
ordinare (cu puterile detinute in prezent) §i paiti sociale executive (care pe langa drepturile aferente partilor 
sociale ordinare, ar putea avea mai multe voturi ata^ate, in functie de prevederile actului constitutiv)

2.1. Descrierea Situatiei Actuate

In ceea ce privefte societatile pe actiuni:

Conform art. 101 din Legea societatilor, (1) Orice acfiune pldtitd dd dreptul la un vot in adunarea 
generald, dacd prin actul constitutiv nu s-a prevdzut altfel.

(2) Actul constitutiv poate limita numdrul voturilor aparfindnd acfionarilor care posedd mai mult
de o acfiune.

(3) Exercifiul dreptului de vot este suspendat pentru acfionarii care nu sunt la curent cu 
vdrsdmintele ajunse la scadenfd.

Mai departe, conform art. 120 din aceea^i lege, „acfionarii exercitd dreptul lor de vot in adunarea 
generald proportional cu numdrul acfiunilor pe care leposedd, cu excepfia prevdzutd la art. 101 alin. (2)".



In ceea ce prive?te art. 101 din Legea societafilor, consideram ca alin. (2) este o detaliere a primnlui 
alineat, prin care ni se indica in ce sens se poate prevedea altfel prin actul constitutiv. Astfel, se ofera dear 
posibilitatea de a fi restrans numarul de voturi pentru actionarii care defin mai mult de o ac^iune.

Singura exceptie care permite definerea unui tip de aefiuni cu vot plural este situatia societa^ilor 
admise la tranzactionare, a caror reglementare se regase§te in Legea nr. 24/2017 privind emiten|ii de 
instrumente financiare §i opera^iuni de piafa.

Astfel, neexistand o reglementare expresa, in prezent nu este permisa societafilor de tip inchis 
emisiunea de clase de actiuni cu vot plural.

In ceea ce prive§te societalile admise la tranzactionare, prin Legea emitenfilor de instrumente 
financiare §i operatiuni de piata, valorile mobiliare cu vot multiplu sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. 51, ca 
fund „valori mobiliare incluse intr-o categoric separata ^i distinetd ^i care conferd, fiecare, mai mult de 
un vot”.

In ceea ce privefte societafile cu raspundere limitata:

Astfel cum am precizat, in conformitate cu prevederile actuale, conform art. 11 din Legea 31/1990, 
capitalul social al unei societafi cu rdspundere limitatd se divide in pdrfi sociale egale, iar in conformitate 
cu art. 193 al aceluia^i act normativ,/iecure parte sociald dd dreptul la un vot.

2.2. Schimbari Preconizate

Actiunile cu vot plural sau multiplu sunt acele actiuni care confera titularului mai multe voturi decat 
numarul de aefiuni, sau, altfel spus, o actiune da dreptul nu la un vot, ci la mai multe voturi. Invers, actiunile 
cu vot ffaclionat sau limitat sunt acele actiuni care confera titularului mai pupne voturi decat numarul de 
actiuni, sau, altfel spus, o acliime da dreptul la o fi-actiune de vot.

Pentm ca aceste actiuni cu vot plural sa poata avea aplicabilitate in practica ar trebui sa existe o 
reglementare expresa prin care sa fie permisa emiterea unei clase distincte de actiuni prin completarea Legii 
Societatilor.

Propunerea pe care o inaintam este in sensul completarii Legii societatilor pentru a fi prevazuta in 
mod expres emiterea unei clase distincte de actiuni, respectiv actiuni executive care sa ofere actionarului 
drepturi de vot constand in mai multe voturi pe actiune. Numarul de voturi ata§at actiimilor din aceasta 
clasa va fi stabilit prin actul constitutiv al societatii.

Avand in vedere faptul ca majoritatea startup-urilor, atat din IT, cat §i din alte domenii, aleg forma 
de organizare a societatii cu raspundere limitata, consideram ca este necesara §i impartirea parfilor sociale 
in doua clase distincte de par^i sociale.

Practic, in plus fata de reglementarea actuala, am oferi posibilitatea asociatilor de a stabili la 
inflintare prin actul constitutiv daca doresc sa aiba §i o categoric de parfi sociale care sa aiba ata§at un drept 
de vot multiplu, care le-ar putea oferi o pondere mai mare a votului in adimarea generala a asociafilor.

A§adar, prin modificarea adusa se ofera posibilitatea asociafilor de a opta pentru a adauga o 
categoric suplimentara de parfi sociale, fara a impune insa o obligativitate in acest sens.

3. Impactul Socio-economic al Proiectului de Act Normativ

Proiectul de lege are impact asupra societafilor pe aefiuni §i societatilor cu raspundere limitata 
unde aefionarii sau asociafii opteaza sa emita mai multe clase de aefiuni, respectiv clase de parfi sociale.



Astfel actionarii sau asociatii ar oferi posibilitatea ca unor actiuni/parji sociale sa le fie asocial un 
drept de vot multiplu.

Acesta ar fi un prim pas pentru implementarea unei tTanzacfii de venture capital in Romania. Cu 
titlu de exemplu, in SUA investitiile sunt realizate prin emiterea unor clase diferite de actiuni pentru fiecare 
runda in parte, fiecare clasa de actiuni avand ata§ate drepturi speciale pentru investitori.

4. Impactul Financiar asupra Bugetului General - fara impact

5. Efectele Proiectului de Lege asupra Legislate! in Vigoare

In urma modificarilor legislative, Legea societatilor nr. 31/1990 ar suferi urmatoarele
schimbari:

Forma in vigoare Forma propusa

Art. 7 Art. 7

Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in 
comandita simpla sau cu raspundere limitata va 
cuprinde:

Actul constitutiv al societafii in nume colectiv, in 
comandita simpla sau cu raspundere limitata va 
cuprinde:

a) datele de identificare a asocia^ilor; la societatea 
in comandita simpla se vor arata §i asociatii 
comandita^i;

a) datele de identificare a asociatilor; la societatea 
in comandita simpla se vor arata §i asociapi 
comanditap;

b) forma, denumirea §i sediul social; b) forma, denumirea §i sediul social;

c) obiectul de activitate al societapi, cu precizarea 
domeniului §i a activitajii principale;

c) obiectul de activitate al societapi, cu precizarea 
domeniului §i a activitatii principale;

d) capitalul social, cu menponarea aportului 
fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea 
aportului in natura §i jnodul evaluarii. La 
societaple cu raspundere limitata se vor preciza 
numarul §i valoarea nominala a p^ilor sociale, 
precum §i numarul paitilor sociale atribuite fiecarai 
asociat pentru aportul sau;

d) capitalul social, cu menponarea aportului 
fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea 
aportului in natura §i modul evaluarii. La 
societaple cu raspundere limitata se vor preciza 
numarul §i valoarea nominala a parjilor sociale, 
precum |i numarul parjilor sociale atribuite fiecami 
asociat pentru aportul sau;

d*) daca sunt mai multe categorii de parfi sociale, 
numarul, valoarea nominala |i drepturile conferite 
fiecarei categorii de parfi sociale;

e) asociapi care reprezinta §i administreaza 
societatea sau administratorii neasociap, datele lor 
de identificare, puterile ce li s-au conferit §i daca ei 
urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

e) asociatii care reprezinta §i administreaza 
societatea sau administratorii neasociap, datele lor



e') in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca 
sunt num4i cenzori sau auditor financiar, datele de 
identificare ale primilor cenzori, respectiv ale 
primului auditor financiar;

de identificare, puterile ce li s-au conferit §i daca ei 
urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

e') in cazul societajilor cu raspundere limitata, daca 
sunt numi^ cenzori sau auditor financiar, datele de 
identificare ale primilor cenzori, respectiv ale 
primului auditor financiar;

f) partea fiecarui asociat la beneficii §i la pierderi;

sucursale, agentii.g) sediile secundare 
reprezentante sau alte asemenea unitati fara 
personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o 
data cu societatea, sau conditiile pentru infiin^area 
lor ulterioara, daca se are in vedere o atare

f) partea fiecarui asociat la beneficii §i la pierderi;

g) sediile secundare 
reprezentante sau alte asemenea unitati fara 
personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza o 
data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea 
lor ulterioara, daca se are in vedere o atare 
infiintare;

sucursale, agentii,

infiintare;

h) durata societatii;

i) modul de dizolvare §i de lichidare a societatii.
h) durata societatii;

i) modul de dizolvare §i de lichidare a societatii.

Art. 11 Art. 11

(1) Capitalul social al unei societati cu raspundere 
limitata se divide in parti sociale egale.

(1) Capitalul social al imei societati cu raspundere 
limitata se divide in parti sociale egale.

(2) Partile sociale nu pot ft reprezentate prin titluri 
negociabile.

(!') Se pot emite totu?i in conditiile actului 
constitutiv categorii de parfi sociale egale care insa 
confera titularilor drepturi diferite, potrivit 
dispozitiilor alin. (1^)

(1^) Se pot emite parti sociale executive ce confera 
titularului:

a) drept de vot multiplu constand in mai multe 
voturi pe parte sociala, in conformitate cu 
prevederile actului constitutiv;

b) drepturile recunoscute asociatilor cu parji 
sociale ordinare, inclusiv dreptul de a participa la 
adunarea generala.

(P) Paitile sociale executive §i partile sociale 
ordinare vor putea fi eonvertite dintr-o categorie in 
cealalta prin hotarare a adunarii generale a 
asociatilor, luata in conditiile art. 192.

(2) Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri 
negociabile.



Art. 94 (1) Ac|iunile trebuie sa fie de o egala 
valoare; ele acorda proprietarilor drepturi egale.

Art. 94 (1) Actiunile trebuie sa fie de o egala 
valoare; ele acorda proprietarilor drepturi egale.

(2) Se pot emite totu§i in conditiile actului 
constitutiv categorii de actiuni care confera 
titularilor drepturi diferite, potrivit dispozi|iilor art. 
95, 96 ?i 97.

(2) Se pot emite totu?i in conditiile actului 
constitutiv categorii de actiuni care confera 
titularilor drepturi diferite, potrivit dispozifiilor art. 
95 §i 96.

Art. 95 (5) Actiunile preferentiale, actiunile 
executive §i actiunile ordinare vor putea fi 
convertite dintr-o categorie in cealalta prin hotarare 
a adunarii generale extraordinare a actionarilor, 
luata in conditiile art. 115.

Art. 95 (5) Acfiunile preferentiale §i actiunile 
ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie in 
cealalta prin hotarare a adunarii generale 
extraordinare a actionarilor, luata in conditiile art.
115.

Art. 97 (1) Se pot emite actiuni executive ce 
confera titularului:

a) drept de vot multiplu constand in mai multe 
voturi pe actiune, in conformitate cu prevederile 
actului constitutiv;

b) drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni 
ordinare, inclusiv dreptul de a participa la adunarea 
generala.

Art. 101 (1) Orice actiune platita da dreptul la un 
vot in adunarea generala, daca prin actul constitutiv 
nu s-a prevazut altfel.

Art. 101 (1) Orice actiune platita da dreptul la un 
vot in adunarea generala, daca prin actul constitutiv 
nu s-a prevazut altfel.

(2) Actul constitutiv poate limita numarul voturilor 
apaitinand actionarilor care poseda mai mult de o 
actiune.

(2) Actul constitutiv poate limita numarul voturilor 
apaitinand actionarilor care poseda mai mult de o 
actiune.

(2') Actul constitutiv. poate stabili un numar mai 
mare de voturi per actiune apaitinand actionarilor 
care detin actiuni executive.

(3) Exercitiul dreptului de vot este suspendat 
pentru actionarii care nu sunt la curent cu 
varsamintele ajunse la scadenta.

(3) Exercitiul dreptului de vot este suspendat 
pentru actionarii care nu sunt la curent cu 
varsamintele ajunse la scadenta.

Art. 120 Ac-tionarii exercita dreptul lor de vot in 
adunarea generala, proportional cu numarul 
actiunilor pe care le poseda, cu exceptiile prevazute 
la art. 101 alin. (2) §i (20-

Art. 120 Actionarii exercita dreptul lor de vot in 
adunarea generala, proportional cu numarul 
actiunilor pe care le poseda, cu exceptia prevazuta 
la art. 101 alin. (2).



Art. 193 Art. 193

(1) Fiecare parte sociala da dreptul la un vot, daca 
prin actul constitutiv nu s-a prevazut altfel.

(1) Fiecare parte sociala da dreptul la un vot.

(2) Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot 
in deliberarile adunarilor asocia^ilor referitoare la 
aporturile sale in natura sau la actele juridice 
incheiate intre ele §i societate.

(U) Actul constitutiv poate stabili un numar mai 
mare de voturi per parte sociala apartinand 
asociatilor care detin parti sociale executive.

(3) Daca adunarea legal constituita nu poate lua o 
hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritaiii 
cerute, adunarea convocata din nou poate decide 
asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de 
asocia^i §i partea din capitalul social reprezentata 
de asocialii prezenji.

(2) Un asociat nu poate exercita dreptul sau de vot 
in deliberarile adunarilor asociatilor referitoare la 
aporturile sale in natura sau la actele juridice 
incheiate intre ele §i societate.

(3) Daca adunarea legal constituita nu poate lua o 
hotarare valabila din cauza neintrunirii majoritatii 
cerute, adunarea convocata din nou poate decide 
asupra ordinii de zi, oricare ar fi numarul de 
asociati §i partea din capitalul social reprezentata 
de asociatii prezen^i.

6. Consultarile Efectuate in Vederea Elaborarii Proiectului de Lege

fntr-o prima etapa, au fost initiate §i desfa§urate consultari cu mediul de afaceri din Ia?i. In ceea ce prive?te 
forma actuala a proiectului de lege aceasta cuprinde feedback-ul primit in urma consultarii Asociatiei 
Patronale pentru Industria de Software ?i Servicii §i cel oferit de catre reprezentanjli Fundajiei Romanian 
Business Leaders.

In numele initiatorilor:

Monica-Elena Berescu - Deputat USR PLUl

Oana Toiu - Deputat USR PLUS
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LISTA SEMNATURI SUSTINATORI

LEGE pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990
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LISTA SEMNATURI SUSTINATORIPROPUNERE LEGISLATIVA 

LEGE pentru modificarea completarea Legii societatilor nr. 31/1990
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LISTA SEMNATURI SUSTINATORIPROPUNERE LEGISLATIVA

LEGE pentru modificarea completarea Legii societatilor nr. 31/1990
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LISTA SEMNATURI SUSTINATORI PROPUNERE LEGISLATIVA
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