
 

TABEL AMENDAMENTE 
PL-x nr. 667/2018 

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de 

călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

 

 
Nr. 

crt. 

Art. 
Forma inițiatorului Amendament propus 

Motivarea  

amendamentului propus 

1. Art.20 

alin. (2) 

„Prin derogare de la prevederile art.11 

alin. (1) din Legea societăților nr. 

31/1990, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, capitalul social al 

unui operator economic organizat ca 

societate cu răspundere limitată, titular 

de licență de turism pentru activitatea de 

organizare, nu poate fi mai mic de 25.000 

lei. “ 

„Art. 20 alin.(2) se abrogă.“   Textul art. 20 alin. 2 introduce o dispoziție 

derogatorie în raport cu art. 11 alin.(1) din 

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare.   

Astfel, față capitalul social minim al 

societăţilor cu răspundere limitată de 200 de 

lei stabilit prin Legea societăților, 

Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 introduce 

în mod nejustificat obligativitatea unui 

capital social minim de 25.000 lei.  

Această prevedere este de natură a descuraja 

întreprinzătorii, contravenind chiar scopului 

reglementărilor în materie de societate cu 

răspundere limitată, care s-a dorit a fi o 

forma de asociere facilă, accesibilă oricăror 

întreprinzători.    

Subliniez că această dispoziție nu 

reprezintă o transpunere în legislația 

națională a vreunei prevederi a Directivei 

(UE) 2302/2015, iar inserarea acestei 

dispoziții în capitolul V-Protecția în caz de 

insolvență, este eronată, întrucât acest alin. 
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nu reprezintă în niciun fel un mijloc de 

protecție în caz de insolvență. 

Majorarea capitalul social minim, nu 

reprezintă decât o piedică la înființarea unor 

societăți cu răspundere limitată; un capital 

social mare nu reprezintă nicidecum o 

garanție sau un mijloc de protecție pentru 

creditorii  unei societăți cu răspundere 

limitată având în vedere ca societatea poate 

dispune de acest capital, după prima zi de la 

înmatriculare. 

Având în vedere aceste considerente, 

consider că se impune modificarea Legii 

pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 

2/2018 în sensul abrogării alineatului 2 al 

art. 20 din  Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2018. 

 

 

 
                                                                                                                                      Deputat Mihai-Cătălin Botez 

                                                                                                                                         Grup parlamentar USR 

 

 

 


