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AVIZ

referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii societăţilor nr.31/1990 (b563/8.12.2021)

în temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat cu privire Ia avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

societăţilor nr.31/}990 (b563/8.12.202I).
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în temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 

şedinţa din data de 21.12.2021, desfăşurată Online, conform prevederilor Hotărârii Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizează NEFAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu 

următoarea motivare:

• iniţiatorii vizează introducerea unui tip de acţiune/ părţi sociale care să confere 

deţinătorului mai mult decât un vot în forurile de conducere ale societăţii. Acest fapt poate 

induce o situaţie de neclaritate în ceea ce priveşte cine conduce de fapt societatea 

respectivă, o persoană care are cele mai multe acţiuni s-ar putea să nu aibă şi cele mai 

multe voturi. în cazurile în care este nevoie de o departajare, ar fi normal ca, dacă se
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doreşte obţinerea unui număr mai mare de voturi, să fie de ajuns obţinerea unui număr mai 

mare de acţiuni/ părţi sociale;

• prevederile iniţiativei legislative nu sunt adaptate la realităţile existente la nivelul 

societăţilor comerciale existente în Romania şi, ca atare, nu ar face decât să complice inutil 

procedurile de vot deja existente.

Preşedinte, 

Bogdan SIMION
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