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LEGE 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

Art. I - Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în 
agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 6 mai 
1991, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după 
cum urmează: 

1. La articolul 41, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

„Art. 41 - (1) Societățile agricole se pot reorganiza prin transformare, în 
condițiile prezentei legi, în una din formele societare prevăzute și reglementate de 
Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.” 
………………………………………………………………………………………. 

„(3) Cererea având ca obiect transformarea societății agricole în societate, 
înmatricularea în registrul comerțului și radierea din registrul societăților agricole, 
însoțită de toate datele și înscrisurile doveditoare ale îndeplinirii condițiilor pentru 
înregistrarea în registrul comerțului și autorizarea funcționării prevăzute de Legea 
societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și actele normative cu incidență în materia înregistrărilor în registrul 
comerțului, se depune la judecătoria în circumscripția căreia își are sediul 
societatea agricolă.” 
 

2.  La articolul 41, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, 
alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins: 



„(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se soluționează prin încheiere a 
președintelui judecătoriei în circumscripția căreia își are sediul societatea agricolă 
în proces de transformare sau de judecătorul desemnat de acesta. 

(5) În termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a încheierii, 
înscrisurile prevăzute la alin. (3) și (4) se comunică oficiului registrului comerțului 
de pe lângă tribunalul în raza căruia și-a stabilit sediul social societatea constituită 
prin transformare, în vederea înmatriculării în registrul comerțului.” 

 
3. După articolul 41, se introduc patru noi articole, articolele 42 - 45, cu 

următorul cuprins: 
„Art. 42 - (1) Reorganizarea prin transformare prevăzută la art.41 se 

realizează concomitent cu înființarea în locul societății agricole a unei societăți 
reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

(2) Drepturile și obligațiile societății agricole care și-a încetat existența se 
transferă în totalitate în patrimoniul societății care se înființează pe baza Legii 
societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Dispozițiile art. 240 și art. 243 din Codul civil rămân aplicabile. 

(3) Adunarea generală a societății agricole aprobă transformarea acesteia în 
societate, potrivit prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

(4) Cu cel puțin o lună înainte de data desfășurării adunării generale, care 
urmează să se pronunțe asupra proiectului de transformare, organele de conducere 
ale societății agricole pun la dispoziția asociaților, la sediul societății, următoarele 
documente: 
a) proiectul de transformare; 
b) dacă este cazul, raportul expertului desemnat de președintele judecătoriei în 
circumscripția căreia își are sediul societatea agricolă; 
c) dacă este cazul, situațiile financiare. 
           Art. 43 - (1) La societățile agricole care se transformă în societăți, dacă 
există aporturi în natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la 
constituirea societății sau la tranzacții conducând la acordarea unor autorizații, 
operațiuni încheiate de fondatori pe seama societății agricole, se va desemna un 
expert evaluator, conform art. 42  alin.(4). Acesta întocmește un raport de evaluare 
a fiecărui bun aportat și stabilește numărul și valoarea acțiunilor/părților sociale 
acordate corespunzător. 
           (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde:          

a) forma, denumirea și sediul social ale societății rezultate din transformare; 
b) fundamentarea și condițiile transformării; 
c) condițiile alocării de acțiuni sau părți sociale la noua societate; 



d) data la care acțiunile sau părțile sociale prevăzute la lit. c) dau deținătorilor 
dreptul de a participa la beneficii și orice condiții speciale care afectează acest 
drept; 
e) rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în 
numerar; 
f) drepturile conferite de societate deținătorilor de acțiuni care conferă drepturi 
speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau măsurile 
propuse în privința acestora; 
g) data situațiilor financiare ale societății agricole, care au fost folosite pentru a se 
stabili condițiile transformării; 
h) modul de circulație a părților sociale sau acțiunilor existente, cu respectarea 
dreptului de preferință al asociaților, în condițiile Legii societăților nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioada de 5 ani de 
la constituirea noii societăți. 
          Art. 44 - (1) Societatea agricolă devine societate constituită potrivit 
prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, de la data înmatriculării în registrul comerțului. 
          (2) Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data primirii de 
către oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunal a înscrisurilor prevăzute la 
41 alin. (3) și (4). 
(3) Societății i se atribuie codul unic de înregistrare al societății agricole 
transformate.  
          Art. 45 - (1) Asociații societății agricole, care dețin părți sociale la data 
tranformării, devin asociați/acționari la societatea transformată. 
          (2) Asociatul care nu dorește să fie în continuare asociat în noua societate, 
primește contravaloarea titlurilor sale de participare, de la ceilalți asociați. 
          (3) Contractele încheiate pentru terenurile agricole, proprietatea asociaților, 
aduse pentru folosință în societatea agricolă, se reziliază anterior transformării 
acesteia în societate. Asociații pot arenda terenul agricol societății transformate pe 
bază de contract, în condițiile legii.” 

4. După articolul 80, se introduce un nou articol, articolul 801, cu 
următorul cuprins: 

„Art. 801 - Dispozițiile prezentei legi se completează în mod corespunzător 
cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare.  și ale Codului civil.” 
 

Art. II - Articolul III din Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 
36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 29 martie 2017, se 
abrogă. 



 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea 
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Secţiunea 1  Titlul proiectului de act normativ 
 

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte 
forme de asociere în agricultură 

 
Secţiunea 2  Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situației actuale Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte 

forme de asociere in agricultura, cu modificările și 
completările ulterioare, reglementează cadrul 
juridic al înființării și desfășurării activității 
societăților agricole.  
 
Prin Legea nr. 31/2017 pentru completarea Legii nr. 
36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de 
asociere în agricultură, s-a introdus posibilitatea 
transformării societăților agricole în formele 
societare reglementate de Legea societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  
 
Pentru punerea în aplicare a Legii nr. 31/2017, la 
art. III al acesteia s-a prevăzut elaborarea de norme 
metodologice de către Ministerul Finanțelor 
Publice.  
 
În aplicarea acestor prevederi, Ministerul Finanțelor 
Publice a elaborat un proiect de hotărâre a 
Guvernului pentru aprobarea de norme 
metodologice de aplicare a Legii nr. 31/2017.  
 
Pe parcursul avizării interministeriale a  proiectului 
de act normativ, s-a constatat faptul că acesta nu 
poate fi promovat fără a modifica norma primară, 
care cenzurează, în forma actuală, reglementarea 
procesului de transformare pentru societățile 
agricole la nivel de lege. Totodată s-a constatat că 
actul normativ primar, respectiv Legea nr. 31/2017 
pentru completarea Legii nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în 
agricultură, instituie posibilitatea transformării 
societăților agricole, în condițiile legii, în societăți 
cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr. 
31/1990, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, fără a reglementa explicit 
mecanismul de transformare. De asemenea, Legea 
nr. 31/1990 nu reglemntează astfel de transformări.  
 
Prin urmare, norma primară cenzurează, în forma 



actuală, reglementarea procesului de transformare 
pentru societățile agricole la nivel de lege. Astfel, 
Legea nr. 31/2017 este inaplicabilă întrucât textul 
nu conține reguli specifice în ceea ce privește 
realizarea practică a actiunilor necesare pentru 
transformarea societăților agricole. 
 
Având în vedere situația actuală ce corespunde unui 
blocaj legislativ, pentru corelarea dispozițiilor 
Codului Civil cu cele ale Legii societăților nr. 
31/1990, precum și cele constatate  pe parcursul 
procesului de avizare interministerială a proiectului 
de norme metodologice, este necesară modificarea 
și completarea Legii nr. 36/1991 privind societatile 
agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

11. Transpunere/creare cadru pentru 
aplicare legislație comunitară 
 

 
Nu este cazul  

2. Schimbări preconizate Prin proiectul legislativ se propune următoarele 
modificări și completări la Legea nr. 36/1991 
privind societățile agricole și alte forme de asociere 
în agricultură, cu modificările și completările 
ulterioare: 
- reformularea alin. (1) și (3) ale art. 4¹ și 
introducerea a două noi alineate, pentru corelarea cu 
dispozițiile de la art. 232 – 241 din Codul Civil și 
cu cele de la art. 2 din Legea societăților nr. 
31/1990; 
- introducerea unor prevederi referitoare la 
reorganizarea prin transformare a societății agricole, 
concomitent cu înființarea societății reglementată 
de Legea nr. 31/1990; 
- includerea unor dispoziții privind drepturile și 
obligațiile asociaților, patrimoniul societății, 
documentațiile și formalitățile ce trebuie efectuate; 
- introducerea unor prevederi referitoare la 
procedura și termenele de înmatriculare a noii 
societăți la Oficiul Registrului Comerțului; 
 - abrogarea art. III din Legea nr. 31/2017 pentru 
completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură.  
 

Pentru motivele expuse la punctul 1 din prezenta 
secțiune, este necesară promovarea și aprobarea 
proiectului de Lege pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile 
agricole și alte forme de asociere în agricultură, în 
forma prezentată. 

3. Alte informații Nu este cazul 
 



Secţiunea 3  Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul 
11. Impactul asupra mediului concurențial 
şi domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Societățile agricole vor avea posibilitatea legală de 
a se transforma în societăți, cu oportunități de 
dezvoltare a afacerilor.  

2.1 Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul 

2.2 Impactul asupra întreprinderilor mici 
şi mijlocii 

În urma transformării, societățile vor avea mai 
multe soluții pentru o dezvoltare viabilă. Se are în 
vedere încurajarea spiritului antreprenorial şi 
participarea societăților în cadrul incubatoarelor de 
afaceri. 

3. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 
5. Impactul asupra drepturilor și 
libertăților fundamentale ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

6. Alte informații Nu este cazul 
 
Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 
Nu este cazul 
Secţiunea 5  Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 
 
1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 

Nu este cazul 

11.Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice 

 
Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

Nu este cazul  

3.Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 
 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaționale din care decurg 
angajamente 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 



6. Alte informații Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.  

Secţiunea 6  Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi 
alte organisme implicate 

Nu este cazul 

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 

 
Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu 
autorităţileadministraţiei publice locale, în 
situaţia în care proiectul de act normativ 
are ca obiect activităţi ale acestor 
autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr.521/2005 privind procedura 
de consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale 
la elaborarea proiectelor de acte normative 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale  
permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c )Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ va fi transmis spre avizare 
Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii În raport de obiectul de reglementare a proiectului, 
acesta va fi transmis spre avizare Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

Secţiunea 7  Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 
de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ 

În procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au fost îndeplinite procedurile prevăzute 
de Legea nr. 52/2003 privind transparență 
decizională. 
Acțiunea de informare se face prin postarea pe site-
ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
www.madr.ro. 

2.Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţiişisecurităţiicetăţenilor sau 
diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect 

3. Alte informaţii Nu este cazul  



Secţiunea 8  Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţileadministraţiei publice centrale 
şi /sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea 
competenţelorinstituţiilor existente 

Nu este cazul  
 

2. Alte informaţii Nu este cazul 
 

 
Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Lege pentru modificarea și completarea 
Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură,  pe care îl 
supunem spre adoptare. 
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