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Parlamentul României 

 
     





 

 

 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 

nr.82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

a fost sesizată pentru dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 

privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege în 

ședința din data de 17 octombrie 2018. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 

alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social, Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi și Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. 

Prin prezentul proiect de Lege se propune modificarea şi completarea Legii 

contabilităţii nr.82/1991, a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii 

de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, precum și modificarea și completarea Legii 

privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 

consolidate şi de modificare a unor acte normative nr.162/2017. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din ziua de 5 aprilie 2022.  

La ședința Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de prezență.  

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați, domnul 

Lucian-Ovidiu Heiuș – secretar de stat, doamna Alexandra Lazăr – director și doamna 

Monica Avram – director adjunct din partea Ministerului Finanțelor, doamna Oana Stănilă 
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– președinte și doamna Adela Pleșea – director din partea Autorității pentru Supravegherea 

Publică a Activității de Audit Statutar, domnul Robert Șova – președintele Corpului 

Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și domnul Andrei Aurel – 

președintele filialei București a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din 

România. 

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații au hotărât 

cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, un raport de adoptare 

a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi 

a contabililor autorizaţi, cu amendamentele admise prezentate în Anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

1.   Titlul legii: 

 

 

LEGE  

pentru modificarea şi completarea 

Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a 

Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 

privind organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a contabililor 

autorizaţi 

Titlul legii se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea 

Legii contabilităţii nr.82/1991, a 

Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 

privind organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a contabililor 

autorizaţi, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii 

nr.162/2017 privind auditul 

statutar al situaţiilor financiare 

anuale şi al situaţiilor financiare 

anuale consolidate şi de 

modificare a unor acte normative  

Tehnică legislativă 

2.  Titlul legii: 

LEGEA 

contabilităţii 

Art.I.- Legea contabilității 

nr.82/1991, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.454 

din 18 iunie 2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică 

şi se completează după cum 

urmează: 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

3.  CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 

1. Articolul 1 se modifică şi va 

avea următorul cuprins:  

1. Articolul 1 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

 Art. 1. - (1)Societăţile comerciale, 

societăţile/companiile naţionale, 

regiile autonome, institutele 

naţionale de cercetare-dezvoltare, 

societăţile cooperatiste şi celelalte 

persoane juridice au obligaţia să 

organizeze şi să conducă 

contabilitatea financiară, potrivit 

prezentei legi. 

”Art.1.- (1) Obligaţia 

privind organizarea, conducerea şi 

ţinerea contabilităţii financiare, în 

conformitate cu prevederile 

prezentei legi, revine următoarelor 

persoane: 

(1)Nemodificat  

4.   

 

a) societăţile reglementate de 

Legea societăților nr.31/1990, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

societăţile/companiile naţionale, 

regiile autonome, institutele 

naţionale de cercetare-dezvoltare, 

societăţile cooperatiste şi alte 

persoane juridice; 

a)Nemodificat  

5.  (2)Instituţiile publice, asociaţiile şi 

celelalte persoane juridice cu şi fără 

scop patrimonial au obligaţia să 

organizeze şi să conducă 

contabilitatea financiară. 

b) instituţiile publice, asociaţiile 

şi celelalte persoane juridice cu şi 

fără scop patrimonial; 

b) asociaţiile şi celelalte persoane 

juridice cu şi fără scop patrimonial; 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

Corelare cu restructurarea art. 1 alin 

1 si alin 3 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

6.  (3)Unităţile fără personalitate 

juridică, cu sediul în străinătate, care 

aparţin persoanelor prevăzute la alin. 

(1) şi (2), cu sediul în România, 

unităţile fără personalitate juridică 

din România care aparţin unor 

persoane juridice cu sediul în 

străinătate, persoanele juridice 

străine care desfăşoară activitate prin 

intermediul unui sediu 

permanent/mai multor sedii 

permanente în România, precum şi 

persoanele juridice străine care au 

locul de exercitare a conducerii 

efective în România au obligaţia să 

organizeze şi să conducă 

contabilitatea proprie, potrivit 

prezentei legi. 

c) subunităţile fără personalitate 

juridică, cu sediul în străinătate, care 

aparţin persoanelor prevăzute la 

lit.a) şi b) cu sediul în România, 

precum şi subunităţile fără 

personalitate juridică din România 

care aparţin unor persoane juridice 

cu sediul în străinătate; 

c)Nemodificat  

7.  (4)Organismele de plasament 

colectiv care nu sunt constituite prin 

act constitutiv, astfel cum sunt 

prevăzute în legislaţia pieţei de 

capital, fondurile de pensii 

facultative, fondurile de pensii 

administrate privat şi alte entităţi 

organizate pe baza Codului civil au 

d) organismele de plasament 

colectiv în valori mobiliare 

(O.P.C.V.M.) care nu sunt înfiinţate 

prin act constitutiv, astfel cum sunt 

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.32/2012 privind 

organismele de plasament colectiv în 

valori mobiliare şi societăţile de 

d)Nemodificat  



 

 

 

4 

 

Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

obligaţia să organizeze şi să conducă 

contabilitatea financiară.  

 

administrare a investiţiilor, precum 

şi pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.297/2004 privind piaţa de 

capital, cu modificările şi 

completările ulterioare, fondurile de 

pensii facultative, fondurile de pensii 

administrate privat şi alte entităţi 

înfiinţate pe baza de contract civil. 

8.    e) persoanele juridice străine care 

desfăşoară activitate prin 

intermediul unui sediu 

permanent/mai multor sedii 

permanente în România, precum și 

persoanele juridice străine care au 

locul de exercitare a conducerii 

efective în România. 
 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

Restructurarea art.1 pentru o mai 

buna claritate a textului. 

 

9.  (5)Persoanele fizice care desfăşoară 

activităţi producătoare de venit, 

definite de Codul fiscal, şi ale căror 

(2) Persoanele fizice care 

desfăşoară activităţi producătoare de 

venit, definite de Legea nr.227/2015 

(2)Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

venituri sunt determinate în sistem 

real au obligaţia să conducă evidenţa 

contabilă pe baza regulilor 

contabilităţii în partidă simplă sau, la 

opţiunea acestora, pe baza regulilor 

contabilităţii în partidă dublă, 

potrivit reglementărilor contabile 

emise în acest sens, cu excepţia 

situaţiei în care în legislaţia fiscală se 

prevede altfel.  

 

privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare, ale căror 

venituri sunt determinate în sistem 

real au obligaţia să organizeze, să 

conducă şi să ţină evidenţa contabilă, 

pe baza regulilor contabilităţii în 

partidă simplă sau pe baza regulilor 

contabilităţii în partidă dublă, în 

funcţie de opţiunea acestora, potrivit 

reglementărilor contabile emise în 

acest sens, cu excepţia situaţiei în 

care legislaţia fiscală prevede altfel. 

10.    

___________________ 
(3) Instituţiile publice au obligaţia 

privind organizarea,  conducerea 

şi ţinerea contabilităţii financiare, 

în conformitate cu prevederile 

prezentei legi. 
 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

 

11.  (6)Persoanele prevăzute la alin. (1)-

(4) organizează şi conduc, după caz, 

(3) Persoanele prevăzute la 

alin.(1) şi (2) organizează, conduc şi 

(4) Persoanele prevăzute la alin.(1), 

(2)  și (3) organizează, conduc şi ţin, 

Corelare tehnica cu propunerea 

reformularii art. 1 alin. 1. si 3 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

şi contabilitatea de gestiune, potrivit 

reglementărilor elaborate în acest 

sens.  

 

ţin, după caz, şi contabilitatea de 

gestiune.” 

după caz, şi contabilitatea de 

gestiune adaptată la specificul 

activității. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

12.   

 

 

 

Art. 2. - (1)Contabilitatea este o 

activitate specializată în măsurarea, 

evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi 

controlul activelor, datoriilor şi 

capitalurilor proprii, precum şi a 

rezultatelor obţinute din activitatea 

persoanelor prevăzute la art. 1. În 

acest scop, contabilitatea trebuie să 

asigure înregistrarea cronologică şi 

sistematică, prelucrarea, publicarea 

şi păstrarea informaţiilor cu privire 

la poziţia financiară, performanţa 

2. La articolul 2, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins:  
 

”Art.2.- (1) Contabilitatea 

este o activitate specializată în 

măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, 

gestiunea şi controlul activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii, 

precum şi a rezultatelor obţinute din 

activitatea persoanelor prevăzute la 

art.1. În acest scop, contabilitatea 

trebuie să asigure înregistrarea 

cronologică şi sistematică a 

operaţiunilor economico-financiare, 

prelucrarea, publicarea şi păstrarea 

2. La articolul 2, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

(1)Nemodificat 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

financiară şi alte informaţii 

referitoare la activitatea desfăşurată, 

atât pentru cerinţele interne ale 

acestora, cât şi în relaţiile cu 

investitorii prezenţi şi potenţiali, 

creditorii financiari şi comerciali, 

clienţii, instituţiile publice şi alţi 

utilizatori. 

 

informaţiilor cu privire la poziţia 

financiară, performanţa financiară şi 

alte informaţii referitoare la 

activitatea desfășurată, atât pentru 

cerinţele interne ale acestora, cât şi în 

relaţiile cu investitorii prezenţi şi 

potenţiali, creditorii financiari şi 

comerciali, clienţii, instituţiile 

publice şi alţi utilizatori.” 

13.   3. La articolul 2, după alineatul 

(1) se introduce un nou alineat, 

alin.(11), cu următorul cuprins: 
 

”(11) Prin ţinerea contabilităţii se 

înţelege desfășurarea activităţilor 

prevăzute la alin.(1), cu respectarea 

prevederilor art.10.” 

3. La articolul 2, după alineatul 

(1) se introduce un nou alineat, 

alin.(11), cu următorul cuprins: 
 

”(11) Prin ţinerea contabilităţii se 

înţelege desfășurarea activităţilor 

prevăzute la alin.(1) pe durata 

exercițiului financiar, cu 

respectarea prevederilor art.10.” 

 

 

 

 

 

Completarea textului are în vedere 

clarificarea faptului că ținerea 

contabilității trebuie efectuată în 

timp real, pe măsura efectuării 

operațiunilor economico-financiare. 

14.   

 

 

 

Art.4. - (2) Ministerul Economiei şi 

Finanţelor elaborează şi emite norme 

privind contabilitatea în partidă 

simplă. 

 4.La articolul 4, alineatul (2) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

(2) Ministerul Finanțelor elaborează 

și emite: 

a) reglementări contabile privind 

contabilitatea în partidă simplă, 

bazate pe contabilitatea de 

angajamente, aplicabile persoanelor 

Reformularea art. 4 alin. (2) are în 

vedere faptul că evidență contabilă 

în partidă simplă țin atât persoane 

fizice care desfășoară activități 

producătoare de venit, cât și unele 

persoane juridice fără scop 

patrimonial, reglementările 

contabile aplicabile celor două 

categorii de persoane fiind diferite. 

Astfel, dacă reglementările 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

juridice fără scop patrimonial, altele 

decât cele care au obligaţia să 

conducă contabilitatea în partidă 

dublă şi să întocmească situaţii 

financiare anuale; 

b) reglementări contabile privind 

contabilitatea în partidă simplă, 

bazate pe încasări și plăți, aplicabile 

persoanelor prevăzute la art. 1 alin. 

(2), precum și altor persoane pentru 

care legislația aplicabilă prevede 

obligația ținerii contabilității în 

partida simplă. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) 

propus au la bază contabilitatea de 

angajamente, cele prevăzute la art. 4 

alin. (2) lit. b) se bazează pe încasări 

și plăți. 

 

 

15.  Art.4. - (3) Normele şi 

reglementările contabile specifice 

anumitor domenii de activitate se 

elaborează şi se emit de instituţiile cu 

atribuţii în acest sens, cu avizul 

 5.La articolul 4, alineatul (3), 

literele a) și b) se modifică și vor 

avea următorul cuprins: 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

Ministerului Finanţelor Publice, 

după cum urmează: 

a)de către Banca Naţională a 

României, pentru instituţiile de 

credit, instituţiile financiare 

nebancare, definite potrivit 

reglementărilor legale, înscrise în 

Registrul general, instituţiile de plată 

şi instituţiile emitente de monedă 

electronică, definite potrivit legii, 

care acordă credite legate de 

serviciile de plată şi a căror activitate 

este limitată la prestarea de servicii 

de plată, respectiv emitere de 

monedă electronică şi prestare de 

servicii de plată, pentru Fondul de 

garantare a depozitelor bancare şi 

schemele de garantare a depozitelor 

supravegheate de Banca Naţională a 

României, precum şi pentru orice 

alte entităţi care intră în sfera sa de 

reglementare contabilă, conform 

legislaţiei specifice aplicabile; 

 

„a) de către Banca Naţională a 

României, pentru entităţile 

autorizate, reglementate şi 

supravegheate de această instituţie, 

precum și pentru alte categorii de 

entități care intră în sfera de 

reglementare contabilă a acesteia, 

conform legislatiei specifice;” 
 

 „b) de către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară, pentru 

entităţile autorizate, reglementate şi 

supravegheate de această instituţie, 

precum si pentru alte categorii de 

entități care intră în sfera de 

reglementare contabilă a acesteia, 

conform legislației specifice.” 

 

 

 

Se are în vedere acoperirea tuturor 

categoriilor de entități care intră în 

sfera de reglementare contabilă a 

celor două instituții, având în vedere 

că pot exista situații în care o entitate 

poate fi autorizată/reglementată de 

una dintre cele două institutii, dar să 

nu facă obiectul supravegherii de 

către acea instituție. 

16.   4. La articolul 5, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

6. La articolul 5, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 Art. 5. - (1)Persoanele prevăzute la 

art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia să 

conducă contabilitatea în partidă 

”Art.5.- (1) Persoanele 

prevăzute la art.1 alin.(1) au 

obligaţia să conducă contabilitatea în 

„Art. 5. – (1) Persoanele prevăzute la 

art.1 alin. (1) și (3) au obligația să 

conducă contabilitatea în partidă 

Completare cu alin. (3) institutii 

publice 

 

http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/leggis/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp67506/00112562.htm#art=1
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

dublă şi să întocmească situaţii 

financiare anuale, potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile. 

Subunităţile deschise în România de 

societăţi rezidente în state aparţinând 

Spaţiului Economic European au 

obligaţia să organizeze şi să conducă 

contabilitatea proprie, potrivit 

prezentei legi, fără a întocmi situaţii 

financiare anuale pentru propria 

activitate. 

partidă dublă şi să întocmească 

situaţii financiare anuale, potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile. 

Subunităţile deschise în România de 

societăţi rezidente în state aparţinând 

Spaţiului Economic European au 

obligaţia să organizeze şi să conducă 

contabilitatea proprie, potrivit 

prezentei legi, fără a întocmi situaţii 

financiare anuale pentru propria 

activitate.” 

dublă şi să întocmească situaţii 

financiare anuale, potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile. 

Subunităţile deschise în România de 

societăţi rezidente în state aparţinând 

Spaţiului Economic European au 

obligaţia să organizeze şi să conducă 

contabilitatea proprie, potrivit 

prezentei legi, fără a întocmi situaţii 

financiare anuale pentru propria 

activitate.” 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

17.  Art. 6. 5. La articolul 6, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

7. La articolul 6, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

 

 (2)Documentele justificative care 

stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate angajează răspunderea 

persoanelor care le-au întocmit, vizat 

”(2) Documentele justificative care 

stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate angajează răspunderea 

(2)Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

şi aprobat, precum şi a celor care le-

au înregistrat în contabilitate, după 

caz. 

persoanelor care le-au întocmit, vizat 

şi aprobat.” 

18.   6. La articolul 6, după alineatul 

(2) se introduce un nou alineat, 

alin.(3), cu următorul cuprins: 

 

8. La articolul 6, după alineatul 

(2) se introduce un nou alineat, 

alin.(3), cu următorul cuprins: 

 

  ”(3) Documentele justificative care 

stau la baza înregistrărilor în 

contabilitate angajează şi 

răspunderea persoanelor care le-au 

înregistrat în contabilitate, din 

perspectiva conformării acestora cu 

privire la existenţa elementelor 

obligatorii din conținutul acestora.” 

(3)Nemodificat  

19.   7. La articolul 9, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

9. La articolul 9, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 Art. 9. - (1)Documentele oficiale de 

prezentare a activităţii economico-

financiare a persoanelor prevăzute la 

art. 1 alin. (1)-(4) sunt situaţiile 

financiare anuale, întocmite potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile 

şi care trebuie să ofere o imagine 

fidelă a poziţiei financiare, 

performanţei financiare şi a altor 

informaţii, în condiţiile legii, 

referitoare la activitatea desfăşurată.  

”Art.9.- (1) Documentele 

oficiale de prezentare a activităţii 

economico-financiare a persoanelor 

prevăzute la art.1 alin.(1) sunt 

situaţiile financiare anuale, întocmite 

potrivit reglementărilor contabile 

aplicabile şi care trebuie să ofere o 

imagine fidelă a poziţiei financiare, 

performanţei financiare şi a altor 

informaţii, în condiţiile legii, 

(1) Documentele oficiale de 

prezentare a activităţii economico-

financiare a persoanelor prevăzute la 

art.1 alin.(1) și (3) sunt situaţiile 

financiare anuale, întocmite potrivit 

reglementărilor contabile aplicabile 

şi care trebuie să ofere o imagine 

fidelă a poziţiei financiare, 

performanţei financiare şi a altor 

informaţii, în condiţiile legii, 

referitoare la activitatea desfăşurată. 

Completare cu alin. (3) institutii 

publice 

http://../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/leggis/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp67506/00112562.htm#art=1
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

referitoare la activitatea 

desfăşurată.” 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

20.   8. Titlul Capitolului II se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

10. Titlul Capitolului II se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 CAPITOLUL II  

Organizarea şi conducerea 

contabilităţii 

”CAPITOLUL II 

Organizarea, conducerea şi ţinerea 

contabilităţii” 

Nemodificat  

21.   9. Articolul 10 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
11. Articolul 10 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

 

 Art. 10. - (1)Răspunderea pentru 

organizarea şi conducerea 

contabilităţii la persoanele prevăzute 

la art. 1 alin. (1)-(4) revine 

administratorului, ordonatorului de 

credite sau altei persoane care are 

obligaţia gestionării entităţii 

respective. 

 

”Art.10.- (1) Răspunderea 

pentru organizarea, conducerea şi 

ţinerea contabilităţii la persoanele 

prevăzute la art.1 alin.(1) revine 

administratorului, ordonatorului de 

credite sau altei persoane care are 

obligaţia gestionării entităţii 

respective. 

„(1) Răspunderea pentru 

organizarea, conducerea şi 

asigurarea îndeplinirii obligației 

privind ţinerea contabilităţii la 

persoanele prevăzute la art.1 alin.(1) 

şi (3) revine administratorului, 

ordonatorului de credite sau altei 

persoane care are obligaţia 

gestionării entităţii respective.” 

Completarea este necesară pentru a 

asigura intenția vizată de autorii 

amendamentului, potrivit motivației 

regăsite mai sus. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

22.  Art.10. - (2)Contabilitatea se 

organizează şi se conduce, de regulă, 

în compartimente distincte, conduse 

de către directorul economic, 

contabilul-şef sau altă persoană 

împuternicită să îndeplinească 

această funcţie. Aceste persoane 

trebuie să aibă studii economice 

superioare. Prin persoană 

împuternicită să îndeplinească 

funcţia de director economic sau 

contabil-şef se înţelege o persoană 

angajată potrivit legii, care are studii 

economice superioare şi care are 

atribuţii privind conducerea 

contabilităţii entităţii.  

 

(2) Contabilitatea se organizează,  

se conduce şi se ţine, de regulă, în 

compartimente distincte, conduse de 

către directorul economic, 

contabilul-şef sau altă persoană 

împuternicită să îndeplinească 

această funcţie. Aceste persoane 

trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii: 

a) să aibă contract individual de 

muncă cu normă întreagă, potrivit 

prevederilor  Legii nr.53/2003 

privind Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

b) să deţină studii universitare de 

licenţă, în ştiinţe economice, în 

domeniile finanţe sau contabilitate, 

absolvite cu diplomă sau 

echivalentă. 

(2) Contabilitatea se organizează şi 

se conduce, de regulă, în 

compartimente distincte, conduse de 

către directorul economic, 

contabilul-şef sau altă persoană 

împuternicită să îndeplinească 

această funcție, angajată potrivit 

legii.  

Aceste persoane trebuie să aibă 

studii universitare de licență, în 

științe economice, absolvite cu 

diplomă recunoscută de Ministerul 

Educației Naționale.  

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

 

Se clarifică nivelul studiilor necesare 

penru a fi director economic sau 

contabil sef ca fiind studii 

universitare de licenta, în științe 

economice, absolvite cu diplomă 

recunoscută de Ministerul Educației 

Naționale. Modificarea propusă de 

Senat generează efecte ce nu au fost 

cuantificate asupra mediului de 

afaceri (presiunea pe costuri  ca 

urmare a angajării unei persoane cu 

normă întreagă), sau oportunitatea 

externalizării. 

Reformularea a fost efectuată în 

condițiile în care condiția privind 

studiile se aplică tuturor persoanelor 

care organizează și conduc 

compartimentul de contabilitate, 

deci, inclusiv persoanelor 

împuternicite să îndeplinească 

funcția de director 

economic/contabil șef. 

23.   (3) Prin excepţie de la prevederile 

alin.(2) lit.b), directorul economic, 

contabilul-şef sau altă persoană 

împuternicită să îndeplinească 

această funcţie, pot  deţine studii 

(3) Se elimină 
 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Nu se justifică menținerea prin 

revenirea alin. (2) al art. 10 la forma 

inițială  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

universitare de licenţă ori masterat, 

în ştiinţe economice, absolvite cu 

diplomă sau echivalentă, însoţite de 

o calificare profesională 

reglementată, în domeniile finanţe 

sau contabilitate.   

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

24.  Art.10. - (3)Contabilitatea poate fi 

organizată şi condusă pe bază de 

contracte de prestări de servicii în 

domeniul contabilităţii, încheiate cu 

persoane fizice sau juridice, 

autorizate potrivit legii, membre ale 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România. 

(4) Contabilitatea poate fi 

organizată, condusă şi ţinută pe bază 

de contracte de prestări servicii în 

domeniul contabilităţii, încheiate cu 

persoane fizice sau juridice, 

autorizate potrivit legii, membre ale 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România. 

(3) Contabilitatea poate fi organizată 

şi condusă pe bază de contracte de 

prestări de servicii în domeniul 

contabilităţii, încheiate cu persoane 

fizice sau juridice, autorizate potrivit 

legii, membre ale Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România. 

Se renumerotează ca urmare a 

abrogarii alin (3) din art. 10 

25.  Art.10. - (4)Răspunderea pentru 

aplicarea necorespunzătoare a 

reglementărilor contabile revine 

directorului economic, contabilului-

şef sau altei persoane împuternicite 

să îndeplinească această funcţie, 

împreună cu personalul din 

subordine. În cazul în care 

contabilitatea este condusă pe bază 

de contract de prestări de servicii, 

încheiat cu persoane fizice sau 

juridice, autorizate potrivit legii, 

membre ale Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România, răspunderea pentru 

(5) Răspunderea pentru aplicarea 

necorespunzătoare a reglementărilor 

contabile revine directorului 

economic, contabilului-şef sau altei 

persoane împuternicite să 

îndeplinească această funcţie, 

împreună cu personalul din 

subordine. În cazul în care 

contabilitatea este condusă şi ţinută 

pe bază de contract de prestări 

servicii, încheiat cu persoane fizice 

sau juridice, autorizate potrivit legii, 

membre ale Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România, răspunderea pentru 

„(4) Răspunderea pentru aplicarea 

necorespunzătoare a reglementărilor 

contabile revine directorului 

economic, contabilului-şef sau altei 

persoane împuternicite să 

îndeplinească această funcţie, 

împreună cu personalul din 

subordine. În cazul în care 

contabilitatea este condusă şi/sau 

ţinută pe bază de contract de prestări 

servicii, încheiat cu persoane fizice 

sau juridice, autorizate potrivit legii, 

membre ale Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România, răspunderea pentru 

S-a înlocuit „...conducerea și ținerea 

contabilității” cu „....aplicarea 

necorespunzătoare a reglementărilor 

contabile”, pentru corelare cu prima 

teză a alineatului. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

conducerea contabilităţii revine 

acestora, potrivit legii şi prevederilor 

contractuale. 

conducerea şi ţinerea contabilităţii 
revine acestora, potrivit legii şi 

prevederilor contractuale. 

aplicarea necorespunzătoare a 

reglementărilor contabile revine 

acestora, potrivit legii şi prevederilor 

contractuale.” 

26.  (41)În cazul persoanelor prevăzute la 

art. 1 alin. (5), răspunderea pentru 

organizarea contabilităţii revine 

acestora. Conducerea contabilităţii 

se poate efectua de către aceste 

persoane, situaţie în care 

răspunderea pentru conducerea 

contabilităţii revine acestora. În 

cazul în care contabilitatea este 

condusă potrivit prevederilor art. 10 

alin. (2) şi (3) sau pe bază de 

contracte/convenţii civile încheiate 

potrivit Codului civil cu persoane 

fizice care au studii economice 

superioare, răspunderea pentru 

conducerea contabilităţii revine 

acestor persoane, potrivit legii şi 

prevederilor contractuale.  

 

(6) În cazul persoanelor prevăzute 

la art.1 alin.(2), răspunderea pentru 

organizarea şi ţinerea contabilităţii 

revine acestora. Conducerea şi 

ţinerea contabilităţii se poate efectua 

de către aceste persoane, în cazul în 

care evidenţa contabilă se realizează 

pe baza regulilor contabilităţii în 

partidă simplă, situaţie în care 

răspunderea pentru conducerea şi 

ţinerea contabilităţii revine acestora. 

În cazul în care evidenţa contabilă se 

realizează pe baza regulilor 

contabilităţii în partidă dublă, 

contabilitatea este condusă şi ţinută 

potrivit prevederilor alin.(2)-(4), iar 

răspunderea pentru conducerea şi 

ţinerea contabilităţii revine acestor 

persoane, potrivit legii şi 

prevederilor contractuale. 

(5) În cazul persoanelor prevăzute 

la art.1 alin.(2), răspunderea pentru 

organizarea şi ţinerea contabilităţii 

revine acestora. Conducerea şi 

ţinerea contabilităţii se poate efectua 

de către aceste persoane, în cazul în 

care evidenţa contabilă se realizează 

pe baza regulilor contabilităţii în 

partidă simplă, situaţie în care 

răspunderea pentru conducerea şi 

ţinerea contabilităţii revine acestora. 

În cazul în care evidenţa contabilă se 

realizează pe baza regulilor 

contabilităţii în partidă dublă, 

contabilitatea este condusă şi ţinută 

potrivit prevederilor alin.(2)-(4), iar 

răspunderea pentru conducerea şi 

ţinerea contabilităţii revine acestor 

persoane, potrivit legii şi 

prevederilor contractuale. 

 

27.  (5)Instituţiile publice la care 

contabilitatea nu este organizată în 

compartimente distincte sau care nu 

au persoane încadrate cu contract 

individual de muncă sau numite într-

(7) Instituţiile publice la care 

contabilitatea nu este organizată în 

compartimente distincte sau care nu 

au persoane încadrate cu contract 

individual de muncă sau numite într-

(6) Instituţiile publice la care 

contabilitatea nu este organizată în 

compartimente distincte sau care nu 

au persoane încadrate cu contract 

individual de muncă sau numite într-
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

o funcţie publică, potrivit legii, pot 

încheia contracte de prestări de 

servicii, pentru conducerea 

contabilităţii şi întocmirea situaţiilor 

financiare trimestriale şi anuale, cu 

persoane fizice sau juridice, 

autorizate potrivit legii, membre ale 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România. 

Încheierea contractelor se face cu 

respectarea reglementărilor 

privind achiziţiile publice de 

bunuri şi servicii. Plata serviciilor 

respective se face din fonduri 

publice cu această destinaţie.  

o funcţie publică, potrivit legii, pot 

încheia contracte de prestări de 

servicii, pentru conducerea, ţinerea 

contabilităţii şi întocmirea situaţiilor 

financiare trimestriale şi anuale, cu 

persoane fizice sau juridice, 

autorizate potrivit legii, membre ale 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România. 

Plata serviciilor respective se face 

din fonduri publice cu această 

destinaţie.” 

o funcţie publică, potrivit legii, pot 

încheia contracte de prestări de 

servicii, pentru conducerea, ținerea 

contabilităţii şi întocmirea situaţiilor 

financiare trimestriale şi anuale, cu 

persoane fizice sau juridice, 

autorizate potrivit legii, membre ale 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România. 

Încheierea contractelor se face cu 

respectarea reglementărilor 

privind achiziţiile publice de 

bunuri şi servicii. Plata serviciilor 

respective se face din fonduri 

publice cu această destinaţie.  

28.   10. La articolul 28, alineatele (1), 

(81), (10) şi (13) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

12. La articolul 28, alineatele (1), 

(81), (10), (11) şi (13) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 

 

 Art. 28. - (1)Persoanele prevăzute la 

art. 1 alin. (1)-(4) au obligaţia să 

întocmească situaţii financiare 

anuale. 

 

”Art.28.- (1) Persoanele 

prevăzute la art.1 alin.(1) au 

obligaţia să întocmească situaţii 

financiare anuale. 

……………………………… 

”Art.28.- (1) Persoanele 

prevăzute la art.1 alin.(1) și alin.(3) 

au obligaţia să întocmească situaţii 

financiare anuale. 

Dispozițiile art.28 alin.11 se aplică 

instituțiilor publice în cazul 

reorganizărilor 

29.  (81)Persoanele prevăzute la art. 1 

alin. (1) care optează pentru 

repartizarea trimestrială de 

dividende au obligaţia să 

întocmească situaţii financiare 

interimare.  

(81) Persoanele prevăzute la art.1 

alin.(1) lit.a) care optează pentru 

repartizarea trimestrială de 

dividende au obligaţia să 

întocmească situaţii financiare 

interimare. 

(81)Nemodificat  



 

 

 

17 

 

Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

  ………………………………   

30.  (10)Situaţiile financiare anuale şi 

raportările contabile se semnează de 

către directorul economic, 

contabilul-şef sau altă persoană 

împuternicită să îndeplinească 

această funcţie. 

(10) Situaţiile financiare anuale şi 

raportările contabile se întocmesc în 

cadrul compartimentului distinct în 

care se conduce şi se ţine 

contabilitatea şi se semnează de către 

persoanele prevăzute la art.10 

alin.(2). 

„(10) Situaţiile financiare anuale, 

situațiile financiare interimare şi 

raportările contabile se întocmesc în 

cadrul compartimentului distinct în 

care se conduce şi se ţine 

contabilitatea şi se semnează de către 

persoanele prevăzute la art. 10 alin. 

(2). În cazul în care contabilitatea 

este condusă de către persoanele 

prevăzute la art. 10 alin. (3) 

situaţiile financiare anuale, 

situațiile financiare interimare şi 

raportările contabile  se întocmesc  

și se semnează de către acestea.” 

Pentru asigurarea consecvenței cu a 

doua teză a alineatului. 

 

31.  Art.28. - (11)Situaţiile financiare 

anuale şi raportările contabile pot fi 

întocmite şi semnate de persoane 

fizice sau juridice, autorizate potrivit 

legii, membre ale Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România. 

  (11)Situaţiile financiare anuale, 

situațiile financiare interimare şi 

raportările contabile pot fi întocmite 

şi semnate de persoane fizice sau 

juridice, autorizate potrivit legii, 

membre ale Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România.  

 

32.  (13)Situaţiile financiare anuale şi 

raportările contabile se semnează şi 

de către administratorul sau persoana 

care are obligaţia gestionării 

entităţii. 

(13) Situaţiile financiare anuale şi 

raportările contabile se semnează şi 

de către administratorul sau persoana 

care are obligaţia gestionării 

entităţii, cu respectarea prevederilor 

alin.(10) şi (11).” 

(13)  Situaţiile financiare anuale, 

situațiile financiare interimare şi 

raportările contabile se semnează şi 

de către administratorul sau persoana 

care are obligaţia gestionării 

Pentru corelare cu art. 28 alin. (81). 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

entităţii, cu respectarea prevederilor 

alin. (10) şi (11). 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

33.   11. La articolul 30, partea 

introductivă se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  

 Se elimină punctul 11 din forma 

adoptată de Senat. 

Alin. (1) al art. 10 nu are litere. 

 

 

 Art. 30. - Situaţiile financiare anuale 

vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a 

persoanelor prevăzute la art. 10 alin. 

(1) prin care îşi asumă răspunderea 

pentru întocmirea situaţiilor 

financiare anuale şi confirmă că: 

”Art.30.- Situaţiile financiare 

anuale vor fi însoţite de o declaraţie 

scrisă a persoanelor prevăzute la 

art.10 alin.(1) lit.a) prin care îşi 

asumă răspunderea pentru 

întocmirea situaţiilor financiare 

anuale şi confirmă că:” 

  

34.   

 

 

 

Art. 34. - (1)Situaţiile financiare 

anuale ale persoanelor juridice de 

interes public sunt supuse auditului 

statutar, care se efectuează de către 

 13.La articolul 34, alineatele (1), 

(2) si (4) se modifica si vor avea 

urmatorul cuprins:  
 

(1) Situațiile financiare anuale ale 

entităților de interes public sunt 

supuse auditului statutar, care se 

efectuează de către auditori 

Alinierea terminologiei conform 

actualei legislații, se uzitează 

terminologia  ”entități de interes 

public” – a se avea în vedere Legea 

162/2017 și Regulamentul UE nr. 

537/2016. De asemenea, OUG 

75/1999 și Legea 162/2017 stabilesc 

că persoanele autorizate să efectueze 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

auditori financiari autorizaţi, în 

condiţiile legii, sau firme de audit 

autorizate, în condiţiile legii. 

financiari, persoane fizice sau firme 

de audit, autorizate, în condițiile 

legii. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

audit statutar sunt ”auditori 

financiari” iar societățile se numesc 

”firme de audit” . 

35.  (2)În înţelesul prezentei legi, prin 

persoane juridice de interes public se 

înţelege: societăţile ale căror valori 

mobiliare sunt admise la 

tranzacţionare pe o piaţă 

reglementată; instituţiile de credit; 

instituţiile financiare nebancare, 

definite potrivit reglementărilor 

legale, înscrise în Registrul general; 

instituţiile de plată şi instituţiile 

emitente de monedă electronică, 

definite potrivit legii, care acordă 

credite legate de serviciile de plată şi 

a căror activitate este limitată la 

prestarea de servicii de plată, 

respectiv emitere de monedă 

 (2) În înţelesul prezentei legi, prin 

entităţi de interes public se înţelege: 

societăţile ale căror valori mobiliare 

sunt admise la tranzacţionare pe o 

piaţă reglementată; instituţiile de 

credit; instituţiile financiare 

nebancare, definite potrivit 

reglementărilor legale, înscrise în 

Registrul general; instituţiile de plată 

şi instituţiile emitente de monedă 

electronică, definite potrivit legii, 

care acordă credite legate de 

serviciile de plată şi a căror activitate 

este limitată la prestarea de servicii 

de plată, respectiv emitere de 

monedă electronică şi prestare de 

Idem alin. (1) 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

electronică şi prestare de servicii de 

plată; Fondul de garantare a 

depozitelor bancare; schemele de 

garantare a depozitelor 

supravegheate de Banca Naţională a 

României; societăţile de asigurare, 

asigurare-reasigurare şi de 

reasigurare; fondurile de pensii 

administrate privat, fondurile de 

pensii facultative şi administratorii 

acestora; societăţile de servicii de 

investiţii financiare, societăţile de 

administrare a investiţiilor, 

organismele de plasament colectiv, 

depozitari centrali, casele de 

compensare, contrapărţi centrale şi 

operatori de piaţă/sistem 

autorizaţi/avizaţi de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară; 

societăţile/companiile naţionale; 

societăţile cu capital integral sau 

majoritar de stat; regiile autonome.  

servicii de plată; societăţile de 

asigurare, asigurare-reasigurare şi de 

reasigurare; fondurile de pensii 

administrate privat, fondurile de 

pensii facultative şi administratorii 

acestora; societăţile de servicii de 

investiţii financiare, societăţile de 

administrare a investiţiilor, 

organismele de plasament colectiv, 

depozitari centrali, casele de 

compensare, contrapărţi centrale şi 

operatori de piaţă/sistem 

autorizaţi/avizaţi de Autoritatea de 

Supraveghere Financiară; 

societăţile/companiile naţionale; 

societăţile cu capital integral sau 

majoritar de stat; regiile autonome. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

36.  (4)Sunt supuse, de asemenea, 

auditului statutar situaţiile financiare 

 (4) Sunt supuse, de asemenea, 

auditului statutar sau auditului 

Auditul financiar este definit în legea 

162/2017, nu se justifică definirea si 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

întocmite în vederea efectuării 

operaţiunilor de fuziune, divizare 

sau transformare ori a operaţiunilor 

de lichidare, dacă persoanele 

respective au obligaţia auditării 

situaţiilor financiare anuale. 

financiar, după caz, definit 

potrivit Legii nr.162/2017 privind 

auditul statutar al situaţiilor 

financiare anuale şi al situaţiilor 

financiare anuale consolidate şi de 

modificare a unor acte normative, 

cu modificările ulterioare, situațiile 

financiare întocmite în vederea 

efectuării operațiunilor de fuziune, 

divizare, transformare sau lichidare, 

în situația în care oricare dintre 

entitățile care participă la fuziune, 

divizare sau lichidare are obligația 

auditării situațiilor financiare anuale. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

in legea contabilității. Se coreleaza 

cu prevederile Legii 162/2017  

 

Reformulare pentru o mai bună 

înțelegere a unor astfel de cazuri (la 

fuziune este posibil ca numai una 

dintre entități, sau toate sau doar o 

parte  să aibă obligația auditării 

situațiilor financiare).    

O astfel de cerință determină 

cresterea responsabilitatii 

persoanelor implicate in procesul de 

organizare,  conducere si tinere a 

contabilitatii, dar si a deciziilor de 

management. 

Cresterea gradului de încredere a 

utilizatorilor în situatiile financiare 

care sunt insotite de un raport de 

audit financiar. 

37.    14.La articolul 34, după alineatul 

(5) se introduce un nou alineat, 

alineatul (6) cu următorul cuprins: 

 

Se corelează prevederile legii 

contabilității cu cele ale Legii nr. 

162/2017 privind auditul statutar al 

situațiilor financiare anuale și al 

situațiilor financiare anuale 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

(6) Entitățile care nu sunt obligate 

conform prevederilor prezentului 

articol să efectueze audit statutar pot 

opta pentru auditarea situațiilor 

financiare anuale. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

consolidate și de modificare a unor 

acte normative, în sensul că dacă o 

entitate efectuează în mod voluntar 

audit statutar al situațiilor financiare 

anuale individuale, raportul de audit 

însoțește respectivele situații 

financiare anuale. 

38.   

 

 

 

Art.35. - (3) Situaţiile financiare 

anuale, situaţiile financiare anuale 

consolidate, precum şi situaţiile 

financiare interimare se păstrează 

timp de 10 ani. 

 15.La articolul 35, alineatul (3) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 
 

(3) Situaţiile financiare anuale, 

situațiile financiare anuale 

consolidate, situațiile financiare 

interimare, precum și situațiile 

financiare trimestriale, se 

păstrează timp de 10 ani de la data 

întocmirii acestora. Același 

termen se aplică și în cazul 

situațiilor financiare și 

 

 

 

 

Se înlocuieste sintagma „precum și 

situațiile financiare interimare„ cu 

sintagma ”situațiile financiare 

interimare precum și situațiile 

financiare trimestriale” 

La art.28 alin.(9) sunt prevăzute și 

situațiile financiare trimestriale 

întocmite de instituțille publice. 



 

 

 

23 

 

Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

raportărilor contabile prevăzute 

la art. 28 alin. (2). 

39.   12. La articolul 36, partea 

introductivă a alineatului (1) şi 

litera a) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins:  

16. La articolul 36, partea 

introductivă a alineatului (1) şi 

litera a) se modifică şi vor avea 

următorul cuprins: 

 

 Art. 36. -  (1)Persoanele prevăzute la 

art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar 

al situaţiilor financiare anuale la 

unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice, după cum 

urmează: 

”Art.36.- (1) Persoanele 

prevăzute la art.1 alin.(1) lit.a)-c) 

depun un exemplar al situaţiilor 

financiare anuale la unităţile 

teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice, după cum 

urmează: 

”Art.36.- (1) Persoanele 

prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) - c) 

și e) depun un exemplar al situaţiilor 

financiare anuale la unităţile 

teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor, după cum urmează: 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

La art. 1 alin. (1) s-a propus 

includerea unei noi categorii de 

entități (lit. e). 
 

 

40.  a)societăţile comerciale, 

societăţile/companiile naţionale, 

regiile autonome, institutele 

naţionale de cercetare-dezvoltare, 

subunităţile fără personalitate 

juridică din România care aparţin 

unor persoane juridice cu sediul în 

a) societăţile reglementate de 

Legea nr.31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare,  societăţile/companiile 

naţionale, regiile autonome, 

institutele naţionale de cercetare-

dezvoltare, subunităţile fără 

a)Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

străinătate, cu excepţia subunităţilor 

deschise în România de societăţi 

rezidente în state aparţinând 

Spaţiului Economic European, în 

termen de 150 de zile de la 

încheierea exerciţiului financiar; 

personalitate juridică din România 

care aparţin unor persoane juridice 

cu sediul în străinătate, cu excepţia 

subunităţilor deschise în România de 

societăţi rezidente în state aparţinând 

Spaţiului Economic European, în 

termen de 150 de zile de la 

încheierea exerciţiului financiar;” 

41.   

 

 

 

Art.36. - (3)Pe perioada lichidării, 

persoanele juridice aflate în 

lichidare, potrivit legii, depun, în 

termen de 90 de zile de la încheierea 

fiecărui an calendaristic, la unităţile 

teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice o raportare 

contabilă anuală, al cărei conţinut se 

stabileşte prin ordin al ministrului 

finanţelor publice. 

 17.La articolul 36, alineatul (3) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 
 

(3) Pe perioada lichidării, potrivit 

legii, persoanele juridice depun, în 

termen de 90 de zile de la încheierea 

fiecărui an calendaristic, la unităţile 

teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor o raportare contabilă 

anuală, al cărei conţinut se stabileşte 

prin reglementări emise de 

instituțiile prevăzute la art. 4 alin. 

(1) și (3). 
 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

Pentru corelare cu atribuțiile 

instituțiilor prevăzute la art. 4. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

42.   

 

 

Art. 361. - Se interzice depunerea la 

unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice a mai multor 

seturi de situaţii financiare anuale 

pentru acelaşi exerciţiu financiar. 

 18.Articolul 361 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
 

„361. – (1) Se interzice depunerea la 

unităţile teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor a mai multor seturi de 

situaţii financiare anuale, situații 

financiare interimare, respectiv 

raportări contabile, pentru aceeași 

perioadă de raportare. 
 

(2) Erorile contabile constatate după 

depunerea situaţiilor financiare 

anuale, a situațiilor financiare 

interimare, respectiv a raportărilor 

contabile, se corectează la data 

constatării lor, potrivit 

reglementărilor emise de instituţiile 

prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (3), 

după caz. 

(3) Face excepție de la prevederile 

alin. (1) depunerea la unităţile 

teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor a mai multor seturi de 

situaţii financiare anuale, situații 

financiare interimare, respectiv 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

raportări contabile, determinată de 

corectarea de erori, altele decât cele 

definite de reglementările contabile 

aplicabile. Depunerea raportărilor 

respective se efectuează în acest caz 

potrivit procedurii stabilite de 

instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) 

şi (3).” 

43.  Art. 362. - Erorile constatate după 

depunerea situaţiilor financiare 

anuale se corectează la data 

constatării lor, potrivit 

reglementărilor contabile emise de 

instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) 

şi (3), după caz. 

 19.Articolul 362 se abrogă. 
 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

Propunerea de abrogare a art. 362 

reprezintă o corelare tehnică cu noul 

art. 361, reformulat mai sus.  

 

 

44.   

 

 

Art.37. - Pentru asigurarea 

informaţiilor destinate sistemului 

instituţional al statului, Ministerul 

Finanţelor Publice poate solicita 

persoanelor prevăzute la art. 1 

alin. (1)-(4) să depună, în termen de 

150 de zile de la încheierea 

 20.Articolul 37 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 
 

Art. 37. – Pentru asigurarea 

informaţiilor destinate sistemului 

instituţional al statului, instituțiile 

prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3) 

pot solicita entităților care intră în 

sfera lor de reglementare 

contabilă să depună, în termen de 

Pentru corelare cu instituțiile 

prevăzute la art. 4. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

exerciţiului financiar, respectiv a 

anului calendaristic, la unităţile 

teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor Publice o raportare 

contabilă anuală, al cărei conţinut se 

stabileşte prin ordin al ministrului 

finanţelor publice. 

150 de zile de la încheierea 

exerciţiului financiar, respectiv a 

anului calendaristic, la unităţile 

teritoriale ale Ministerului 

Finanţelor o raportare contabilă 

anuală, al cărei conţinut se stabileşte 

prin reglementări emise de aceste 

instituții. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

45.  Art.41  

pct2 
 

 

g)depunerea declaraţiei din care să 

rezulte că persoanele prevăzute la 

art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfăşurat 

activitate, respectiv a înştiinţării 

prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b); 

 21.La articolul 41, punctul 2, litera 

g) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
 

g) depunerea declaraţiei din care să 

rezulte că persoanele prevăzute la 

art. 1 alin. (1) lit. a) - c) și e) nu au 

desfăşurat activitate, respectiv a 

înştiinţării prevăzute la art. 27 alin. 

(6) lit. b); 

 

Având în vedere noua formă a art. 1, 

referința trebuie să rămână doar la 

anumite entități cuprinse la art. 1 

alin. (1). 

Deci, depunerea 

declarației/înștiințării se referă doar 

la aceste entități. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

46.  Art.41 

 

 

 

3.prezentarea de situaţii financiare 

care conţin date eronate sau 

necorelate, inclusiv cu privire la 

identificarea persoanei 

raportoare; 

……………………………….. 

9.nerespectarea prevederilor art. 10 

şi 361. 

 22.La articolul 41, punctele 3 și 9 

se modifică și vor avea următorul 

cuprins: 
 

3. prezentarea de situații financiare 

care conțin date eronate sau 

necorelate, cu excepția situației 

prevăzute la art. 361 alin. (3); 
……………………………….. 

 

9. nerespectarea prevederilor art. 10 

şi 361 alin. (2). 
 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Forma propusă pentru pct. 3 se 

corelează cu noua formă a art. 36^1. 

Completările de la pct. 7 și 8 se 

referă la situațiile financiare 

interimare. 

 

 

 

 

 

Noul pct. 9 se corelează cu noua 

formă a art. 36^1.  Comentariu MF 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

47.  Art42 

 

 

 

(4)Constatarea contravenţiilor şi 

aplicarea amenzilor se fac de către 

persoanele cu atribuţii de inspecţie 

fiscală şi control financiar, precum şi 

de personalul din cadrul altor 

structuri ale Ministerului Finanţelor, 

respectiv ale Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală, stabilite prin 

ordin al ministrului finanţelor, 

respectiv ordin al preşedintelui 

Agenţiei Naţionale de Administrare 

Fiscală. 

 23.La articolul 42, alineatul (4) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 
 

(4) Constarea contravențiilor și 

aplicarea amenzilor se face de 

persoanele cu atribuții de control 

fiscal și control financiar, precum și 

de personalul altor structuri  din 

cadrul Ministerului Finanțelor sau 

Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala, stabilite prin ordin al 

ministrului finanțelor, respectiv 

ordin al presedintelui Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.  Titlul ordonanţei: 

 

Art.II.- Ordonanţa Guvernului 

nr.65/1994 privind organizarea 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

ORDONANŢA GUVERNULUI 

Nr. 65/1994 privind organizarea 

activităţii de expertiză contabilă şi 

a contabiliulor autorizaţi 

activităţii de expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi, republicată in 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.13 din 8 ianuarie 2008, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

49.   

 

 

 

(1)Expertul contabil este persoana 

care a dobândit această calitate în 

condiţiile prezentei ordonanţe şi are 

competenţa profesională de a 

organiza şi conduce contabilitatea, 

de a supraveghea gestiunea 

societăţilor comerciale, de a întocmi 

situaţiile financiare şi de a efectua 

expertize contabile. 

1. La articolul 2, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

”Art.2.- (1) Expertul 

contabil este persoana care a 

dobândit această calitate în condiţiile 

prezentei ordonanţe şi are 

competenţa profesională de a 

organiza, conduce şi ţine 

contabilitatea, de a supraveghea 

gestiunea societăţilor comerciale, 

de a întocmi situaţiile financiare şi de 

a efectua expertize contabile. 

Expertul contabil atestat pentru a 

efectua expertize contabile judiciare 

este cel care dobândeşte calitatea de 

expert contabil judiciar, în condiţiile 

reglementărilor Corpului 

Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din 

România.” 

1. La articolul 2, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

(1) Expertul contabil este persoana 

care a dobândit această calitate în 

condițiile prezentei ordonanţe şi are 

competenţa profesională de a 

organiza, conduce și ține 

contabilitatea, de a supraveghea 

gestiunea entităților, de a întocmi 

situaţiile financiare şi de a efectua 

expertize contabile. 

Expertul contabil atestat pentru a 

efectua expertize contabile judiciare 

este cel care dobândeşte calitatea de 

expert contabil judiciar, în condiţiile 

Regulamentului de organizare și 

funcționare a Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România.” 

 

 

 

 

 

Având în vedere amendamentele 

propuse la legea contabilității, 

referitoare la ținerea contabilității, se 

impune ca și ținerea contabilității să 

fie menționată în cadrul art. 2 alin. 

(1) din OG nr. 65/1994. 

 

Termenul „entitate” apare în legea 

contabilității (art. 10 alin. (1)). 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

 

 

 

 

 

 

 

50.   2. La articolul 3, alineatul (11) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

2. La articolul 3, alineatul (11) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 (11)La cerere se pot înscrie direct la 

stagiu absolvenţii cursurilor de 

master, organizate de facultăţile de 

profil, pe baza protocoalelor de 

echivalare a disciplinelor de la 

examenele de master cu cele de la 

examenul de admitere în profesie, 

încheiate de universităţi cu Corpul 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România.  

”(11)  Prin excepţie de la 

prevederile alin.(1) se pot echivala 

disciplinele de la examenul de 

admitere la stagiu, după cum 

urmează: 

(11) Prin excepție de la prevederile 

alin. (1), în cazul încheierii de 

protocoale, disciplinele de la 

examenul de admitere la stagiu se 

echivalează conform acestor 

protocoale, după cum urmează: 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

Prin sintagma „se pot” se generează în 

cadrul textului doar posibilitatea de 

echivalare, fără ca acesta să fie garantată de 

protocol. Prin sintagma „se pot” devine 

opțional și discreționar aplicată posibilitatea 

de echivalare.  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

51.   a) pe baza protocoalelor încheiate 

de  Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România 

cu universităţi, se pot echivala 

disciplinele de la examenul de 

admitere la stagiu cu cele de la 

examenele de master; 

a) pe baza protocoalelor încheiate  de 

Corpul Experților Contabili și 

Contabililor Autorizati din România 

cu universitățile, se vor echivala 

disciplinele de la examenul de 

admitere la stagiu cu cele de la 

examenele de master; 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

Prin sintagma „se pot” se generează în 

cadrul textului doar posibilitatea de 

echivalare, fără ca acesta să fie garantată de 

protocol. Prin sintagma „se pot” devine 

opțional și discreționar aplicată posibilitatea 

de echivalare. Prin urmare, sintagma corectă 

pentru a evita subiectivismul și aplicarea 

arbitrară a echivalării în baza unor norme de 

interpretare interne sau a unor reglementări 

interne de punere în aplicare. Un protocol de 

colaborare între o universitate și CECCAR 

trebuie să conțină termeni fără echivoc din 

perspectiva percepției absolvenților 

respectivelor masterate și mediului 

academic. 

52.   b) pe baza protocoalelor încheiate 

de Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România 

cu alte organisme profesionale 

reglementate ori autorități 

competente în reglementarea şi 

supravegherea unor profesii, se pot 

echivala disciplinele de la examenul 

de admitere la stagiu cu disciplinele 

de la examenul de admitere la stagiu 

în cadrul organismelor ori 

autorităților respective.” 

b) pe baza protocoalelor încheiate 

de Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România 

cu alte organisme profesionale 

reglementate ori autorități 

competente în reglementarea şi 

supravegherea unor profesii, se vor 

echivala disciplinele de la examenul 

de admitere la stagiu cu disciplinele 

de la examenul de admitere la stagiu 

în cadrul organismelor ori 

autorităților respective.” 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

53.  Art. 3. 
(2)În termen de 6 luni de la 

publicarea prezentei ordonanţe în 

Monitorul Oficial al României, prin 

hotărâre a Guvernului va fi aprobat 

Regulamentul privind accesul la 

profesia de expert contabil şi de 

contabil autorizat. Regulamentul va 

fi elaborat de Corpul Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România şi avizat de Ministerul 

Finanţelor şi de Ministerul Educaţiei 

Naţionale**). 

 3.La articolul 3, alineatul (2) se 

abrogă. 
 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

 

Propunerea  – este de a se abroga 

alin. (2), având în vedere 

reformularea propusă la art. 29, 

referitor la supravegherea 

realizata de MF. 

54.  Art. 4.  
 

 

b)are studii economice superioare cu 

diplomă recunoscută de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

3. La articolul 4 alineatul (1), 

litera b) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:  
”b) are studii universitare de licenţă 

ori masterat, în ştiinţe economice, 

4.La articolul 4, alineatul (1), litera 

b) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  
b) are studii universitare de licența în 

științe economice, absolvite cu  

Diploma de licență în științe 

economice este singura care poate 

să permită accesul la profesia de 

expert contabil, care continuă 

parcursul educațional al 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

absolvite cu diplomă sau 

echivalentă;” 

diploma  recunoscută de Ministerul 

Educației. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

 

 

 

absovenților către organismele 

profesionale. 

Propunerea de modificare 

adoptată de Senat permite nu doar 

licențiaților în stiințe economice ci 

inclusiv absolvenților de programe 

de masterat în domeniul științelor 

economice (chiar dacă nu sunt 

licențiați în stiințe economice) să 

poată deveni membri CECCAR și 

să organizeze, conducă și țină 

contabilitatea entităților 

economice, inclusiv expertize 

contabile judiciare. 

55.    5.La articolul 4, după alineatul (4) 

se introduce un nou alineat, 

alineatul (5) cu următorul cuprins: 
 

(5) Prin regulamentul privind 

efectuarea stagiului se stabilesc 

condițiile de echivalare pe baza 

experienței și/sau a vechimii în 

muncă. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

Prin regulamentul privind 

efectuarea stagiului se stabilesc 

condițiile de echivalare pe baza 

experienței și/sau a vechimii în 

muncă. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

56.  Art. 9. - (1)Societăţile comerciale de 

expertiză contabilă trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

………………………………….. 

b)majoritatea acţiunilor sau a părţilor 

sociale să fie deţinută de experţi 

contabili; 

……………………………………. 

 6.La articolul 9, alineatul (1), litera 

b) se abrogă. 

 

 

b) se abrogă 

 

 

 

Prin punctul de vedere al Consiliului 

Concurenței se considera necesara 

modificarea acestor prevederi pentru 

a se asigura intarirea concurentei si 

accesul mai multor furnizori de 

servicii pe piata. 

57.   

 

 

 

c)structura de administrare a 

societăţii, conform Legii societăţilor 

nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, să fie aleasă în 

majoritate dintre acţionarii sau 

asociaţii experţi contabili; 

 7.La articolul 9, alineatul (1), litera 

c) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

c) cel puțin o treime din structura de 

administrare a societății, conform 

Legii nr. 31/1990, republicată, cu 

modificările și completările 

ulterioare, să fie experți contabili; 

Prin punctul de vedere al Consiliului 

Concurenței se considera necesara 

modificarea acestor prevederi pentru 

a se asigura intarirea concurentei si 

accesul mai multor furnizori de 

servicii pe piata. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

…………………………………… 

58.  Art.9. – (1) 

e)modul de distribuire a beneficiilor 

şi de suportare a pierderilor să se facă 

potrivit ponderilor acţiunilor sau ale 

părţilor sociale deţinute de acţionari 

sau asociaţi. 

 8.La articolul 9, alineatul (1), litera 

e) se abrogă. 
 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

Potrivit prevederilor art. 67, alin. (2) 

din Legea 31/1991, ca regulă 

generală, acționarii/asociații din 

cadrul unei societăți comerciale au 

dreptul să stabilească în statut 

posibilitatea distribuirii  

dividendelor și după alte reguli decât 

cele care țin de participarea la 

capitalul social („Dividendele se 

distribuie asociaților proporțional cu 

cota de participare la capitalul social 

vărsat, dacă prin actul constitutiv nu 

se prevede altfel”) 

Având în vedere că în cadrul 

societăților de servicii profesionale 

contribuția în muncă a asociaților 

este mai importantă decât 

participarea la capital, considerăm ca 

o restricție de la regula generală 

aplicabilă tuturor companiilor nu își 

are rostul și  restrânge libertatea 

asociaților de a decide cu privire la 

modul de organizare a activității.  

Este necesară flexibilizarea modului 

de distribuire a beneficiilor şi de 

suportare a pierderilor înregistrate de 

societățile de expertiză contabilă. 

Actuala prevedere poate fi 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

considerată excesivă și să afecteze 

atât protecția lucrătorilor, prin 

imposibilitatea de distribuire către 

salariați a unor beneficii din profitul 

companiei, cât și a consumatorilor, 

respectiv a  beneficiarilor de servicii 

contabile. Reglementarea în vigoare 

limitează excesiv  miscările de 

capital și implicit concurența în 

cadrul acestei profesii.  

59.   4. La articolul 9, după alineatul 

(5) se introduce un nou alineat, 

alin.(6), cu următorul cuprins: 

9. La articolul 9, după alineatul 

(5) se introduce un nou alineat, 

alin.(6), cu următorul cuprins: 

 

  ”(6) Reînscrierea membrilor radiaţi 

în Tabloul Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România se face conform 

prevederilor Regulamentului de 

organizare şi funcţionare.” 

(6)Nemodificat  

60.   

 

 

Art. 19. - Corpul Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

îşi constituie filiale, fără 

personalitate juridică, în reşedinţele 

de judeţ şi în municipiul Bucureşti. 

 10.Articolul 19 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 
 

Art. 19. - Corpul Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați 

își constituie filiale, cu personalitate 

juridică, în reședințele de județ și în 

municipiul București. Filialele 

teritoriale funcționează cu personal 

și patrimoniu propriu, pe baza de 

Ca și în cazul tuturor corpurilor 

profesionale (avocați, medici, notari, 

farmaciști etc.) fiecare filială trebuie 

să beneficieze de autonomie  în 

luarea deciziilor. În acest sens, 

conducerea de la nivel teritorial, 

formată din consiliul filialei, biroul 

permanent al filialei vor face darea 

de seamă în fața adunării generale a 

membrilor. Aceștia vor avea 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

autonomie în luarea deciziilor și 

aplică prevederile Regulamentului 

de organizare și funcționare a 

Corpului Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din 

România.” 

 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

posibilitatea ca împreună cu membrii 

să aprobe decizii care să fie în 

interesul comunității profesionale 

din fiecare județ. Aceste aspecte 

privind regulile noi si principiile de 

organizare si functionare a filialelor 

se vor cuprinde in Regulamentul de 

organizare si functionare al Corpului 

Expertilor Contabili si Contabililor 

Autorizati. 

Chiar în sens legal „filiala” 

presupune o entitate independentă, 

cu personalitate juridică proprie. 

Filiala are un patrimoniu propriu și 

acționează în nume propriu etc. 

61.   5. La articolul 21, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

11. La articolul 21, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 Art. 21. - (1)Activităţile prevăzute la 

art. 6 şi, respectiv, la art. 10 pot fi 

desfăşurate de persoane având 

calitatea de expert contabil, respectiv 

de contabil autorizat, înscrise în 

Tabloul experţilor contabili şi 

contabililor autorizaţi din România, 

denumit în continuare Tabloul 

Corpului, calitate dovedită cu 

”Art.21.- (1) Activităţile 

prevăzute la art.6 şi, respectiv, la 

art.10 pot fi desfăşurate de persoane 

având calitatea de expert contabil, 

respectiv de contabil autorizat, 

înscrise în Tabloul Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România, denumit în continuare 

Tabloul Corpului, calitate dovedită 

(1)Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

legitimaţia de membru, vizată anual. 

Tabloul Corpului se publică anual în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I. În Tabloul Corpului sunt 

înscrişi toţi membrii, persoane fizice, 

experţi contabili, separat de 

contabilii autorizaţi, precum şi 

societăţile de profil, grupate în 

funcţie de criteriul teritorial. 

 

cu legitimaţia de membru, vizată 

anual. Tabloul Corpului actualizat la 

zi se ţine în format electronic şi este 

disponibil pe pagina de internet a 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România 

şi a filialelor teritoriale. Tabloul 

Corpului se publică anual în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare. În Tabloul 

Corpului sunt înscrişi toţi membrii, 

persoane fizice, experţi contabili, 

separat de contabilii autorizaţi, 

precum şi societăţile de expertiză 

contabilă, respectiv de contabilitate, 

care îndeplinesc condiţiile de 

exercitare a profesiei, grupate în 

funcţie de criteriul teritorial. În 

Tabloul Corpului se menţionează cel 

puţin următoarele informaţii privind 

experţii contabili şi contabilii 

autorizaţi:  

62.   a) numele, adresa, numărul 

individual de legitimaţie şi datele de 

contact declarate la Corp; 

a)Nemodificat  

63.   b) numele, adresa, adresa paginii 

de internet, dacă este cazul, şi 

numărul de înregistrare a societăţilor 

b)Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

de expertiză contabilă, respectiv de 

contabilitate prin care îşi desfășoară 

activitatea, precum şi datele de 

contact declarate la Corp.” 

64.   6.  La articolul 23, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

12.La articolul 23, alineatul (2) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 

 (2)De asemenea, sunt radiaţi din 

evidenţă experţii contabili şi 

contabilii autorizaţi care au suferit o 

condamnare de natura celor 

prevăzute la art. 4 lit. c) sau la art. 5 

lit. c), ori au săvârşit abateri grave de 

altă natură, prevăzute în regulament, 

precum şi cei care nu depun în contul 

bugetului statului, în termenul şi la 

nivelul prevăzut de lege, impozitul 

asupra onorariilor încasate de la 

persoane fizice. 

”(2) De asemenea, sunt radiaţi din 

evidenţă experţii contabili şi 

contabilii autorizaţi pentru care s-a 

dispus, prin hotărâre judecătorească 

definitivă, condamnarea sau 

amânarea aplicării pedepsei 

pentru faptele care, potrivit 

legislaţiei în vigoare, interzic 

dreptul de gestiune şi de 

administrare a societăţilor, ori au 

săvârşit abateri grave de altă natură, 

prevăzute în regulament, inclusiv 

cele care aduc prejudicii de imagine 

profesiei.” 

(2) De asemenea, sunt radiați din 

evidență experții contabili și 

contabilii autorizați pentru care s-a 

dispus, prin hotărâre judecătorească 

definitivă, condamnarea, potrivit 

legislației in vigoare, si interzicerea 

dreptului de gestiune și de 

administrare a societăților.  

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

 

 

Propunem modificarea formei art. 23 alin. 

(2) aprobat in Senat , avand in vedere 

urmatoarele: 

Art. 23, ca și tehnică legislativă presupune 

prezentarea cazurilor în care radierea din 

tablou intervine de drept. Prin urmare opinia 

noastă este că nu se poate introduce o nouă 

teză care ar putea presupune radierea ca 

sancțiune disciplinară, mai mult, 

prezentarea prin lege a acestei prevederi 

poate genera aplicare arbitrară și 

discreționară în lipsa unor prevederi 

legislative clare, care să prezinte explicit 

temeiul de radiere de drept din tabloul 

Corpului. Mai mult, acestea contravin 

prevederilor Constituției, care garantează 

dreptul la liberă exprimare și dreptul la 

muncă. Dreptul la libera exprimare ar 

putea fi cenzurat de teama radierii din 

tabloul Corpului și practic să nu mai poată 

să își exercite în mod independent profesia. 

CECCAR este o organizație de interes 

public nu este un ONG sau alt tip de entitate 

care prin statut optează să achieseze unor 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

65.    13.La articolul 23, după alineatul 

(2) se introduce un nou alineat, 

alineatul (3), cu următorul 

cuprins: 
 

(3)Sancţiunile disciplinare se radiază 

de drept  în termen de un an de la 

expirarea termenului pentru care au 

fost aplicate, cu excepția abaterilor 

disciplinare săvărșite de membrii 

care fac parte din organele 

conducere și control a căror 

sancțiuni disciplinare se radiază în 

termen de patru ani  de la expirarea 

termenului pentru care au fost 

aplicate. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

anumite convingeri, iar exprimarea unor 

convingeri diferite să genereze excluderea 

din rândul membrilor întrucât afectează 

imaginea care a fost prezentată și nu se 

aliniază convingerilor pentru care a fost 

înființată organizația. 

 

Cele două teze tratează aspecte diferite. 

Deci, se impune sa fie la alineate distincte. 

 

 



 

 

 

42 

 

Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

66.  Art. 29. - (1)Organizarea şi 

funcţionarea Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România se stabilesc prin 

regulamentul de organizare şi 

funcţionare a acestuia, cu avizul 

Ministerului Finanţelor Publice şi al 

Ministerului Justiţiei. 

 

7. La articolul 29, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

”Art.29.- (1) Organizarea şi 

funcţionarea Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România se stabilesc prin 

Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a acestuia, solicitând şi 

avizele Ministerului Finanţelor 

Publice şi Ministerului Justiţiei.” 

14. La articolul 29, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

(1) Activitatea Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați 

din România se desfășoară sub 

supravegherea în interes public 

exercitată de Ministerul Finanțelor 

Publice prin Autoritatea pentru 

Supravegherea Publica a Activitatii 

de Audit Statutar, denumita in 

continuare ASPAAS. Pentru 

supravegherea Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați 

din România acesta  contribuie la 

veniturile proprii ale ASPAAS, 

conform legii. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

- Începând cu data de 17 iulie 

2017, potrivit prevederilor titlului II 

din Legea nr. 162/2017 privind 

auditul statutar al situațiilor 

financiare anuale și al situațiilor 

financiare anuale consolidate şi de 

modificare a unor acte normative, s-

a înființat Autoritatea pentru 

Supravegherea Publică a Activității 

de Audit Statutar, denumită în 

continuare ASPAAS, instituție 

publică în subordinea Ministerului 

Finanțelor, prin reorganizarea 

Consiliului pentru Supravegherea în 

Interes Public a Profesiei Contabile 

(CSIPPC). 

Conform art. 3 pct. 39 din Hotărârea 

Guvernului nr. 34 din 22 ianuarie 

2009 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Finanțelor 

Publice, cu modificările și 

completările ulterioare, printre 

principalele atribuții ale Ministerului 

se regăsește și cea conform căreia 

acesta elaborează cadrul legal 

privind supravegherea publică a 

profesiei contabile și a activității de 

audit statutar al situațiilor financiare 
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67.   

 

 

 

 

 15.La articolul 29, după alineatul 

(1) se introduc cinci noi alineate, 

alineatele (11)-(15), cu următorul 

cuprins: 
 

„(11) Supravegherea în interes public 

a activității Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați 

din România se referă în principal, la 

următoarele: 

 

a) avizarea Regulamentului de 

organizare și funcționare; 

b) avizarea Regulamentului 

privind efectuarea stagiului şi 

examenul de aptitudini în vederea 

accesului la calitatea de expert 

contabil şi de contabil autorizat; 

c) avizarea Regulamentului 

privind accesul la profesia de expert 

contabil şi de contabil autorizat; 

d) avizarea programelor de 

examen, în vederea accesului la 

profesia de expert contabil şi de 

contabil autorizat, precum și a 

reglementărilor privind stagiul şi 

examenul de aptitudini; 

e) participarea la ședințele 

Consiliului Superior și ale 

Conferinței Naționale, a unui 

reprezentat al Ministerului 

Finanțelor, în calitate de observator; 

f) reprezentarea Ministerului 

Finanțelor în Comisia superioară de 

disciplină a CECCAR; 

anuale și al situațiilor financiare 

anuale consolidate. 

Odată cu reorganizarea Consiliului 

pentru Supravegherea în Interes 

Public a Profesiei Contabile 

(CSIPPC), organismul profesional 

care gestionează profesia contabilă 

nu mai este supravegheat, pentru 

prima oară de la înființare. Guvernul 

României a delegat Corpului 

Experților și Contabili și 

Contabililor Autorizați din Romania 

(CECCAR), prin OG nr. 65/1994 

privind organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a contabililor 

autorizaţi, competența de a gestiona 

profesia contabilă și a fost 

supravegheat de la înființare până în 

anul 2017, prin diverse mecanisme 

de supraveghere instituite de 

Ministerul Finanțelor. Astfel, 

considerăm un risc asociat 

gestionării organismului profesional 

fără mecanisme eficiente de 

supraveghere.  

Adoptarea şi respectarea procedurii 

stabilite se referă la stabilirea unor 

procese de guvernare şi funcţionare 

şi la respectarea consecventă și cu 

acurateţe a acestora. Procedura 

stabilită oferă publicului un plan 

concis cu privire la modul în care 

trebuie să îşi exercite autoritatea cei 

cărora le-a fost încredinţată. Se 

completează de asemenea cu 

motivarea din dispozitiile tranzitorii 
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g) avizarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Comisiei 

superioare de disciplină. 

 

(12) Modalitatea de supraveghere 

publică se stabilește prin ordin al 

ministrului finanțelor. 

 

(13) Organizarea și funcționarea 

Corpului Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din Romania 

se stabilesc prin regulamentul de 

organizare și funcționare a acestuia, 

cu avizul de conformitate al 

Ministerului Finanţelor şi al 

Ministerului Justiţiei. Avizul 

Ministerului Finantelor și avizul 

Ministerului Justiției sunt avize 

conforme. 

 

(14) Regulamentul privind accesul la 

profesia de expert contabil şi de 

contabil autorizat va fi elaborat de 

Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România 

şi avizat de Ministerul Finanţelor şi 

de Ministerul Educaţiei Naţionale. 

Avizul celor două ministere este aviz 

conform. 

 

(15) La solicitarea Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România, ministrul 

finanțelor, ministrul educației, 

ministrul justiției, pot desemna prin 

ordin de ministru specialiști care să 

privind reorganizarea sistemului de 

guvernanță al CECCAR.  
Supravegherea publică propusă 

întărește legalitatea gestionării 

profesiei și a rolului important al 

organismului profesional. 

 

Având în vedere că propunerea de la 

art. 38 alin. (1) se regăsește la 

amendamentul de la art. 29 alin. (1), 

primul paragraf, propunem 

reformularea art. 29 astfel încât 

acesta să cuprindă și prevederi de la 

art. 38 alin. (2). 

Modalitatea de supraveghere publică 

se stabilește prin ordin al ministrului 

finanțelor publice. 

Fostul alin. (1) a fost reformulat, în 

sensul că o parte a sa a devenit alin. 

(13), aspectele referitoare la avizul 

de conformitate fiind cuprinse la 

noul alin. (13). 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

facă parte din comisiile sau 

comitetele înființate în cadrul 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România. 

Specialiștii desemnați pot fi 

remunerați potrivit hotărârii 

Consiliului superior al Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

68.    16.La articolul 30, după alineatul 

(1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (11) cu următorul 

cuprins: 
 

(11) La lucrările Conferinței 

naționale participă în calitate de 

observator și intervenient 

reprezentantul organismului de 

supraveghere publică. 

Corelare legislativă cu art. 38 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

69.   

 

 

Art. 30. - (4)Dacă la prima 

convocare nu se întruneşte numărul 

necesar, este convocată din nou 

Conferinţa naţională. La a doua 

convocare aceasta este legal 

constituită indiferent de numărul 

membrilor prezenţi. 

 

 17.La articolul 30 alineatul (4) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
 

(4) Dacă la prima convocare nu se 

întrunește numărul necesar, este 

convocată din nou Conferința 

națională. Aceasta este legal 

constituită cu participarea a cel puțin 

30% din numărul membrilor și 

reprezentanților prevăzuți la alin. 

(1). Prezența membrilor la 

Conferința națională poate să fie 

online, folosind mijloace de 

comunicare la distanță, sau fizic.  

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Se impune asigurarea unui minim de 

reprezentativitate în realizarea 

alegerilor structurilor CECCAR. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

70.  Art. 31. - Conferinţa naţională are 

următoarele atribuţii: 

 

 

 

b)aprobă Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România, precum şi 

modificările şi completările propuse 

la acesta. Regulamentul de 

organizare şi funcţionare, astfel 

aprobat, se transmite spre avizare 

Ministerului Justiţiei şi Ministerului 

Finanţelor Publice; 

 

 

d)aprobă sistemul de salarizare 

pentru conducerea Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi şi a filialelor acestuia, 

precum şi pentru aparatul propriu al 

acestora; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.La articolul 31  literele b) şi d) 

se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
 

b) aprobă Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România, precum şi 

modificările şi completările propuse 

la acesta. Regulamentul de 

organizare şi funcţionare, astfel 

aprobat, se transmite spre obținerea 

avizelor de conformitate de la 
Ministerul Justiţiei şi de la 

Ministerul Finanţelor Publice în 

condițiile art. 29. 

 

d) aprobă organigrama, statul de 

funcții și sistemul de salarizare 

pentru aparatul propriu, la nivel 

central, precum si limitele maximale 

ale indicatorilor de personal si 

salarizare pentru filialele teritoriale, 

 

 

 

 

Noul art. 29 reglementează aspectele 

referitoare la supravegherea publică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este necesară clarificarea conform 

prevederilor aprobate în ROF și 

valabile până la ultima modificare a 

OG 65/1994 în care Conferința 

Națională aprobă organigrama, statul 

de funcții și sistemul de salarizare 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

la propunerea  Consiliului Superior 

al CECCAR; 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

pentru aparatul propriu, la nivel 

central. 

71.  Art. 31 

Conferinţa naţională are următoarele 

atribuţii: 

 

e)alege şi revocă membrii 

Consiliului superior al Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România; 

 

i1)hotărăşte sancţionarea disciplinară 

a membrilor Consiliului superior, la 

propunerea Comisiei superioare de 

disciplină; 

 

i2)hotărăşte sancţionarea disciplinară 

a membrilor şi preşedintelui 

 19.La articolul 31 literele e), i1) și 

i2)  se abrogă. 
 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

Corelare legislativă cu acordarea 

personalității juridice filialelor 

teritoriale și a modernizării 

sistemului de guvernanță.  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

Comisiei superioare de disciplină, la 

propunerea Consiliului superior; 

72.   

 

 

 

 

Art. 32. - (1)Consiliul superior 

reprezintă profesia în faţa 

autorităţilor publice prin 

preşedintele său, conform statutului 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România, 

şi coordonează activitatea filialelor 

judeţene. 

8. La articolul 32 alineatul (1), 

litera b) a alineatului (2) şi 

alineatele (4) şi (7) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 
 

„Art.32.- (1) Consiliul 

superior reprezintă profesia în faţa 

autorităţilor publice prin 

preşedintele său, conform statutului 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România, 

conduce şi coordonează activitatea 

filialelor judeţene. 

20.La articolul 32, alineatele (1), 

(2), (4), (6), (7) și (9) se modifică şi 

vor avea următorul cuprins: 
 

 

„(1) Consiliul superior reprezintă 

CECCAR în fața autorităților 

publice prin președintele său, 

conform statutului Corpului 

Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România şi 

coordonează activitatea filialelor 

judeţene conform prevederilor 

stabilite prin Regulamentul de 

organizare și funcționare. Consiliul 

superior al CECCAR este format de 

drept din președinții filialelor 

teritoriale aleși în condițiile 

prezenței ordonanțe. 

 

 

Filialele teritoriale nu mai pot avea 

independență și nu mai pot 

reprezenta interesele membrilor, prin 

introducerea sintagmei ”conduce”. 

Este necesar a rămâne forma în 

vigoare a textului. Practic nu se mai 

asigură funcționarea unui sistem 

democratic reprezentativ al 

CECCAR. Filialele județene vor fi 

reprezentate de structurile locale 

(președinte, birou, consiliul filialei). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Consiliul superior are 

următoarele atribuții: 

 

a) alege dintre membrii săi 

președintele și 6 vicepreședinți care 

Se efectuează corelarea legislativă 

cu Art. 29 și art. 31 

 

ROF CECCAR, fiind norma cadru 

de punere în aplicare a OG 65/1994, 

care ține loc și de Statut, conform 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

 

b)asigură elaborarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România, solicitând avizele 

Ministerului Justiţiei şi Ministerului 

Finanţelor Publice; 

 

b) asigură elaborarea, modificarea, 

completarea şi aprobarea 

Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România, solicitând avizele 

Ministerului Finanţelor Publice  şi  

Ministerului Justiţiei; 

formează Biroul Permanent al 

CECCAR; 

b) asigură publicarea modificărilor și 

completărilor Regulamentului de 

organizare și funcționare a Corpului 

Expertilor Contabili și Contabililor 

Autorizați din Romania, aprobate 

conform art. 31 lit. b), însoțite de 

avizele conforme. Asigură 

publicarea tuturor hotărârilor și 

deciziilor Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați 

din România pe site-ul CECCAR 

precum și a avizelor emise de 

instituțiile abilitate, la o rubrică 

special creată în acest sens, în termen 

de 30 zile de la adoptare. Termenul 

de 30 de zile este termen de decădere 

sub sancțiunea inexistenței. 

Nepublicarea hotărârilor și deciziilor 

face ca acestea să nu fie opozabile 

membrilor Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați 

din România sau altor persoane 

fizice și juridice fiind considerate 

necomunicate. Hotărârile și deciziile 

Corpului Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din România 

Codului de procedură civilă, similar 

cu alte regementari legale, (AGA, 

AGM), trebuie aprobat de 

Conferința Națională. Consiliul 

superior este necesar a comunica 

deciziile și hotărările adoptate la 

nivelul organismului profesional 

fiind o entitate de interes public 

Acesta trebuie să fie publicate în 

interesul tuturor membrilor din toate 

filialele CECCAR. 

În aprobarea ROF este necesar a fi 

implicați toți membrii organismului 

profesional prin urmare aceștia 

trebuie consultați și trebuie să decidă 

în ceea ce privește forma ROF nu 

consiliul superior. Rolul Consiliului 

superior este de a divulga tuturor 

partților interesate deciziile și 

hotărârile în ceea ce priveste 

regulamentul de organizare și 

funcționare. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

intră în vigoare și produc efecte de la 

data publicării pe site-ul CECCAR; 

 (4)Preşedintele Consiliului superior 

este ales de Conferinţa naţională 

dintre membrii Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România. 

(4) Preşedintele Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România este ales de Conferinţa 

naţională dintre membrii acestuia. 

Preşedintele Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România este şi președintele 

Consiliului superior. 

(4) Preşedintele Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România este ales de Consiliul 

superior dintre membri acestuia. 

Președintele Consiliului Superior al 

CECCAR devine de drept şi 

preşedintele CECCAR, precum şi al 

Biroului permanent. Președintele 

Consiliului Superior al Corpului 

Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din Romania nu poate 

avea atribuții executive. 

 

   (6) Președintele Consiliului superior 

este ales prin vot secret pentru un 

mandat de 4 ani, cu condiția 

menținerii mandatului de presedinte 

al consiliului filialei teritoriale. 

Președintele Consiliului superior 

poate cumula cel mult două mandate, 

inclusiv mandate parțiale. 

Presedintele Consiliului Superior al 

CECCAR și Vicepreședinții și 

membrii consiliului superior al 

CECCAR își pierd calitatea la 

încetarea mandatului de președinte 

de filială teritorială, fiind inlocuiti de 

drept in Consiliul superior ca 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

membri de presedinții in funcție ai 

filialei teritoriale. 

 (7)Membrii titulari şi membrii 

supleanţi sunt aleşi prin vot secret, 

pentru un mandat de 4 ani. Membrii 

cărora le încetează mandatul pot fi 

realeşi după cel puţin o perioadă 

egală cu cea a unui mandat, în 

condiţiile stabilite prin 

Regulamentul de organizare şi 

funcţionare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Membrii titulari şi membrii 

supleanţi sunt aleşi prin vot secret, 

pentru un mandat de 4 ani. Membrii 

pot deţine consecutiv doua 

mandate. Membrii cărora le 

încetează mandatul sau cele doua 

mandate consecutive pot fi realeşi 

după cel puţin o perioadă egală cu 

cea a unui mandat, în condiţiile 

stabilite prin Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România.” 

(7) Vicepreședinții consiliului 

superior sunt aleşi prin vot secret, 

dintre membri consiliului superior 

pentru un mandat de 4 ani. Membrii 

cărora le încetează mandatul pot fi 

realeşi după cel puţin o perioadă 

egală cu cea a unui mandat, în 

condiţiile stabilite prin 

Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați 

din România. 

 

 

 

 

 

 

 

Forma în vigoare a legii limitează conflictul 

de interese, mai ales că în propunerile de 

modificare adoptate de Senat ROF se 

dorește a fi aprobat de Consiliul Superior, 

aspect pe care noi considerăm că nu trebuie 

acceptat, Conferința Națională fiind cea în 

măsură a aproba ROF prin similaritate cu 

alte reglementări legale (AGA, AGM). 

Prima teză a alin. (7) precizează că doar cei 

care au mai avut un mandat în consiliul 

superior nu se supun prevederilor ROF. 

Potrivit procedurilor de alegeri (ROF) 

Consiliul Superior decide asupra 

contesțațiilor privind nominalizarea 

candidaților care nu sunt la primul mandat 

pentru funcția de membru în consiliul 

superior, cu alte cuvinte își analizează și 

decid asupra propriilor candidaturi, situație 

ce poate genera suspiciuni de subiectivism 

și de potențială îngradire a altor candidaturi. 

Dacă se menține prevederea privind două 

mandate sunt necesare dispoziții tranzitorii 

deoarece legile civile nu se aplică retroactiv. 

 (9)Preşedintele Consiliului superior 

reprezintă Corpul Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România în faţa autorităţilor 

publice, precum şi în raporturile cu 

persoanele fizice şi juridice din ţară 

şi din străinătate. 

 (9)Președintele Consiliului superior 

reprezintă Corpul Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați 

din România în fața autorităților 

publice, precum și în raporturile cu 

persoanele fizice și juridice din țară 

și din străinătate. În exercitarea 

Corelare cu modificarea art. 32 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

funcției, Președintele Consiliului 

Superior poate delega o parte din 

atribuții și responsabilități prin 

decizie.” 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

73.  Art. 34. 
 

 

(3)Dacă la prima convocare nu se 

întruneşte numărul necesar, se 

convoacă din nou adunarea generală. 

La a doua convocare aceasta este 

legal constituită indiferent de 

numărul membrilor prezenţi. 

 21.La articolul 34 alineatul (3) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
(3) Dacă la prima convocare nu se 

întrunește numărul necesar, se 

convoacă din nou adunarea generală, 

care este legal constituită cu 

participarea a cel puțin 30% din 

numărul membrilor prevăzuți la alin. 

(1). Prezența membrilor la Adunarea 

generală a filialei poate să fie online, 

folosind mijloace de comunicare la 

distanță, sau fizic.  

 

În vederea asigurării 

reprezentativității pentru luarea 

deciziilor importante pentru profesie 

trebuie un număr semnificativ de 

membri care să participe la luarea 

deciziilor. Filialele sunt prezente în 

fiecare județ, iar conducerea filialei 

va trebui să depună toate diligențele 

necesare în vederea asigurării 

cvorumului și transparenței 

informaționale.  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

74.  Art. 35. - Adunarea generală a filialei 

are următoarele atribuţii: 

……………………………………. 

 

c)alege şi revocă membrii consiliului 

filialei Corpului Experţilor Contabili 

şi Contabililor Autorizaţi şi cenzorii; 

…………………………………… 

 22.La articolul 35 litera c) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 
 

c) alege şi revocă președintele 

filialei, membrii consiliului filialei 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi şi auditorii 

financiari; 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

La nivel teritorial prin modificarea 

art. 19 se identifică organul de 

conducere la nivel teritorial care să 

aprobe organigrama, statul de funcții 

și sistemul de salarizare pentru 

filială. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

75.  ……………………………………. 

 

d)propune, dintre membrii săi, 

candidaţi pentru Consiliul superior al 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi; 

…………………………………….. 

 23.La articolul 35 litera d) se 

abrogă. 

 

d) se abrogă; 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

 

76.    24.La articolul 35, după litera f) se 

introduce o nouă literă, litera g), 

cu următorul cuprins: 

 

g) aprobă organigrama, statul de 

funcții și sistemul de salarizare 

pentru filială, la nivel teritorial, în 

limita indicatorilor aprobați de 

Conferinta nationala potrivit art. 31 

lit d). 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

77.  Art. 37 
 

 

(1)Corpul Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România 

şi filialele sale îşi acoperă 

cheltuielile din venituri, care se 

constituie din: 

a)taxa de înscriere la examenul de 

expert contabil, respectiv de contabil 

autorizat; 

b)taxa de înscriere în evidenţa 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România; 

c)cotizaţiile membrilor, fixe şi 

variabile; 

d)încasări din vânzarea publicaţiilor 

proprii; 

e)donaţii, sponsorizări; 

f)alte venituri din activitatea 

Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România 

şi a filialelor sale, stabilite prin 

 25.La articolul 37 alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
(1) Corpul Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din România 

își acoperă cheltuielile de 

funcționare ale aparatului propriu 

din venituri, care se constituie din: 

a) încasări din contribuțiile filialelor, 

în functie de numărul de membri 

persoane fizice la 31 decembrie al 

anului anterior astfel: 

1. filialele cu până la 500 de membri 

contribuie cu 5% din veniturile 

proprii încasate; 

2. filialele cu un număr cuprins între 

501 și 800 de membri contribuie cu 

un procent cuprins între 5% și 10% 

din veniturile proprii încasate, 

proporțional cu numărul de membri. 

3. filialele cu un număr cuprins între 

801 și 1200 de membri contribuie cu 

un procent cuprins între 10% și 15% 

Prin modificarea art. 19 se stabilește 

noua formă de finanțare, precum și 

tipurile de venituri la nivel central și 

teritorial. La nivel central în funcție 

de numărul de membri filialele 

contribuie cu un procent din 

veniturile efectiv încasate în anul în 

curs. Cheltuielile ocazionate de 

evenimentele la nivel național 

(Conferință națională, Congres și 

altele), cotizațiile la organismele 

internaționale și naționale, precum și 

salariații proprii se suportă din 

veniturile Aparatului Central. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

Regulamentul de organizare şi 

funcţionare. 

(2)Taxele de înscriere în evidenţă şi 

cotizaţiile membrilor se stabilesc 

anual de Conferinţa naţională a 

experţilor contabili şi contabililor 

autorizaţi. 

din veniturile proprii încasate, 

proporțional cu numărul de membri. 

4. filialele cu un număr de membri 

cuprins între 1201 și 1600 contribuie 

cu un procent cuprins între 15% și 

20% din veniturile proprii încasate, 

proporțional cu numărul de membri. 

5. filialele cu un număr cuprins între 

1601 și 2000 de membri contribuie 

cu un procent cuprins între 20% și 

25% din veniturile proprii încasate, 

proporțional cu numărul de membri. 

6. filialele cu un număr cuprins între 

2001 și 2700 de membri contribuie 

cu un procent cuprins între 25% și 

30% din veniturile proprii încasate, 

proporțional cu numărul de membri. 

7. Filialele cu peste 2700 de membri 

contribuie cu 35% din veniturile 

proprii încasate. 

b) alte venituri din activitatea 

Corpului Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din România 

stabilite prin Regulamentul de 

organizare și funcționare. 

c) subvenții de la filialele teritoriale. 

d) excedentul bugetar al filialei 

teritoriale de la finalul anului, care  

se vireaza ca și contributie la 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

finantarea CECCAR, conform 

Regulamentului de organizare si 

functionare a Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România. 

Formula de calcul a procentului 

privind contribuțiile filialelor la 

aparatul central se stabilește prin 

Regulamentul de organizare și 

funcționare a Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

78.    26.La articolul 37, după alineatul 

(1) se introduce un nou alineat, 

alineatul (11), cu următorul 

cuprins: 
(11) Filialele teritorilale ale Corpului 

Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România își acoperă 

Prin modificarea art. 19 se stabilește 

noua formă de finanțare, precum și 

tipurile de venituri la nivel central și 

la nivel teritorial.  

La nivel teritorial din veniturile 

efectiv încasate în anul în curs se 

plătesc procentual contribuțiile la 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

cheltuielile de funcționare la nivel 

local din venituri, care se constituie 

din: 

a) taxa de înscriere la examenul de 

expert contabil, respectiv de contabil 

autorizat; 

b) taxa de înscriere în evidența 

Corpului Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din România; 

c) cotizațiile membrilor, fixe și 

variabile; 

e) donații, sponsorizări; 

f) alte venituri din activitatea filialei 

Corpului Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din România, 

stabilite prin Regulamentul de 

organizare și funcționare; 

g) subvenții de la alte filiale 

teritoriale sau de la Aparatul central. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

Aparatul central. Se suportă din 

bugetul filialei doar cheltuielile 

ocazionate de evenimentele la nivel 

local (Adunare generală, conferințe 

locale sau regionale – prin 

contribuția mai multor filialele, și 

altele), cheltuielile aferente 

salariaților proprii filialei sau 

colaboratorilor filialei și alte 

cheltuieli aprobate de Adunarea 

Generală a filialei. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

79.  Art. 44. - (1)Hotărârile şi deciziile de 

interes general adoptate de Consiliul 

superior, Biroul permanent şi 

Conferinţa naţională se publică în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, în termen de 30 de zile de la 

adoptare. 

(2)Nepublicarea hotărârilor şi 

deciziilor în condiţiile prevăzute la 

alin. (1) face ca acestea să nu fie 

opozabile membrilor Corpului 

Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România sau altor 

persoane fizice şi juridice. 

(3)Prin Regulamentul de organizare 

şi funcţionare se stabileşte care sunt 

hotărârile şi deciziile de interes 

general. 

 

(OG 65/1994) 

 27.La articolul 44 după alineatul 

(3) se introduce un nou alineat, 

alineatul (4) cu următorul cuprins: 

 

(4) Hotărârile și deciziile Corpului 

Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România se publică pe 

site-ul CECCAR, la o rubrică special 

creată în acest sens. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

este necesară introducerea unei 

prevederi legale care să detalieze și 

modalitatea de comunicare a 

hotărârilor și deciziilor care nu sunt 

de interes public  

 

80.  Art. III. - La data intrării în vigoare 

a prezentei legi se abrogă: 

a)alin. (1) al art. 27 şi anexa nr. 3 din 

Normele de aplicare a Legii nr. 

142/1998 privind acordarea 

tichetelor de masă, aprobate prin 

Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, 

publicată în Monitorul Oficial al 

Art.III.- Dispoziţiile art.10 alin.(2) 

din Legea contabilităţii nr.82/1991, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se aplică 

contractelor individuale de muncă 

încheiate după intrarea în vigoare a 

prezentei legi. 

Art.III se elimină din forma 

adoptată de Senat. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

Nu se justifica amendamentele din 

senat deoarece art 10 alin 2 a fost 

modificat 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

României, Partea I, nr. 26 din 25 

ianuarie 1999; 

b)lit. D şi E din anexa nr. 3 la 

Normele metodologice privind 

înregistrarea în contabilitate a 

bunurilor care alcătuiesc domeniul 

publicai statului şi al unităţilor 

administrativ - teritoriale, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 

1.031/1999, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 620 

din 17 decembrie 1999." 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

81.    Art. III – Dispoziții tranzitorii 

(1) În termen de 30 de zile de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi 

administrarea Corpului 

Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din 

România, CECCAR, inclusiv a 

filialelor teritoriale se va face de o 

persoană numita prin decizia 

președintelui Autoritatății pentru 

Supravegherea Publica a 

Activitatii de Audit Statutar, 

ASPAAS. Administratorul 

CECCAR preia atribuțiile 

structurilor de conducere a 

CECCAR și poate indeplini si alte 

atribuții stabilite prin Ordinul 

Dispozitii tranzitorii pentru punere 

în aplicare a noului sistem de guvernanța al 

CECCAR stabilit prin art.19, art. 32, art.34 

si art. 37 din Ordonanta 65/1994 . 

Având în vederea modificarea 

sistemului de guvernanță din art 32 și corelat 

cu art. 19, se impune reorganizarea, modului 

în care functionează structurile de 

conducere ale CECCAR si al sistemului de 

guvernanță. 

Se constata conform informatiilor publice ca 

13 din 23 membrii ai Consiliului Superior se 

află la cel de al doilea mandat consecutiv, 

contrar dispozițiilor legale imperative din 

art. 32 alin. (7) din OG nr. 65/1994 privind 

organizarea activității de expertiză contabilă 

și a contabililor autorizați. Mai mult sunt o 

serie de deficiențe în gestionarea proceselor 

elective începand cu anul 2018 astfel: 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

președintelui ASPAAS. 

Administratorul CECCAR numit 

de ASPAAS va avea rang de 

Președinte CECCAR.  

 

(2) La data numirii 

administratorului CECCAR 

încetează de drept mandatul 

membrilor consiliului superior al 

CECCAR, inclusiv al 

președintelui consiliului superior, 

al membrilor comisiei superioare 

de disciplină și al funcțiilor de 

conducere electivă la nivel de 

filială teritorială, inclusiv al 

președintelui consiliului filialei. 

Structurile de conducere ale 

CECCAR, la nivel central și local, 

au obligația de a preda și face 

darea de seamă pentru mandatul 

îndeplinit până în prezent față de 

administratorul CECCAR, în 

termen de 15 zile de la data la care 

administratorul CECCAR preia 

atribuțiile.  

 

 (3) Sesizările disciplinare în lucru 

care sunt de competența Comisiei 

superioare de disciplină a 

La alegerile din perioada 2018-2022, la 

nivel central au fost invalidate candidaturi, 

pe baza unei modificări a ROF de către un 

organ de reprezentare care nu are aceste 

prerogative (Consiliul Superior al 

CECCAR), modificări contrare dispozitiilor 

legale imperative de la art. 35 lit. d) si de la 

art. 32 alin. 7). Prin aceste modificări, 

membrii consiliului superior in funtie 

genereaza, contrar legii, posibilitatea de mai 

fi realesi pentru un nou mandat consecutiv 

deși OG 65 interzice in mod expres. Cu 

caracter de exemplu, pentru anul 2018 prin 

procesul verbal de analiza a candidaturilor. 

Conform Proces verbal nr 2495 din 

10.04.2018 privind procesul de 

nominalizare a candidatilor la funcția de 

membru al Consiliului Superior CECCAR, 

mandatul 2018 – 2022, din cei validati 14 

sunt dintre membrii consiliului superior în 

mandat la data alegerilor. Două persoane 

dintre cele care au fost validate au avut 

propunerea adunării generale a filialei 

teritoriale din care fac parte si totusi comisia 

de nominalizare, inființată prin noul ROF a 

invalidat candidaturi, una pe criteriul 

teritorial, deși din acelasi judet a fost validat 

pentru a candida pentru un nou mandat o 

persoana care era deja membra a consiliului 

superior, aspect contrar prevederilor art. 32, 

alin 7) din OG 65/1994. 

În perioada 9 – 31 martie 2018 au avut loc 

alegeri pentru desemnarea președinților de 

filiale, a membrilor în consiliile filialelor și 

în comisiile de disciplină din cadrul 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

CECCAR, prin reprezentanții 

structurii, vor fi predate Comisiei 

de disciplină a ASPAAS, în termen 

de 15 zile de la numirea 

administratorului CECCAR. 

Până la finalizarea alegerilor 

pentru funcțiile elective, atribuțiile 

comisiei superioare de disciplină a 

CECCAR sunt preluate de 

Comisia de Disciplină a ASPAAS. 

 

(4) Mandatul administratorului 

CECCAR este de un an, cu 

posibilitate de prelungire, până la 

finalizarea alegerilor structurilor 

teritoriale ale CECCAR, conform 

legii. La nivel teritorial, 

administratorul CECCAR poate 

delega administrarea către o 

persoană din executivul fiecărei 

filiale teritoriale, sau către o altă 

persoană.  

Administratorul CECCAR poate 

delega o parte din atribuții și 

responsabilități prin decizie. 

 

(5) Primele alegeri pentru funcțiile 

elective se consideră finalizate la 

aprobarea acestora prin decizia 

filialelor CECCAR.  Alegerile au fost 

organizate conform noilor proceduri 

transmise de către Președintele  Consiliului 

Superior în data de 9 martie 2018, proceduri 

publicate pe site-urile filialelor CECCAR, 

dar care nu a fost publicat pentru 

opozabilitate in monitorul oficial și nu aveau 

nivelul de aprobare stabilit prin dispozitiile 

imperative ale art. 31 din OG 65/1994. 

În cadrul adunărilor generale a filialelor 

teritoriale au fost  propuneri pentru membrii 

ai Consiliului Superior,  și s-au cerut 

lămuriri cu privire la alegerile din structurile 

centrale si tertiriale, deoarece contravin 

dispozitiilor legale in vigoare. Cu caracter 

de exemplu în cadrul Adunărilor  Generale 

Ordinare a filialei CECCAR Suceava, un 

expert contabil supune atenției mai multe 

aspecte legate de activitatea Consiliului 

Superior, inclusiv aspecte legate de faptul că 

procedura de alegeri nu este publicată în 

Monitorul Oficial și că noua procedură 

încalcă prevederile O.G.65/1994, membrii 

participanți votează în unanimitate ca 

întrebările să fie transmise către președintele 

CECCAR și către Consiliul Superior, 

aspecte care fac obiectul unei cereri 

înregistrate la CECCAR. 

In data de 13-14 aprilie 2018 membrii din 

delegatiile filialelor teritoriale precum Arad, 

Dambovita, Vrancea, Suceava, Bihor nu 

primesc  date de acces la Conferința 

Națională de la Alba Iulia invocându-se 

noua procedură de alegeri care a modificat 

ROF.  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

președintelui ASPAAS, în termen 

de maximum 30 de zile de la 

finalizarea procesului electiv. 

Mandatul administratorului 

CECCAR încetează la aprobarea 

primului proces electiv. 

 

(6) In termen de 3 luni de la 

intrarea în vigoare a prezentei legi, 

filialele vor prelua personalul 

corespunzator organigramelor 

acestora, precum și patrimoniul de 

la Corpul Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din 

România aflat în utilizare sau 

folosinta la data intrarii în vigoare 

a prezentei legi, inclusiv jumătate 

din disponibilitățile bănești 

existente în conturile bancare 

deschise de către CECCAR la 

instituții de credit din România 

alocate proportional  cu numărul 

de membri ai acestora.  

 

(7) Pentru punerea în aplicare a 

prevederilor alin (6) prin decizia 

administratorului CECCAR, se 

stabilesc comisiile de inventariere 

la nivel central și la nivel teritorial 

In cadrul conferintei naționale alegerile de la 

filiala Suceava sunt invalidate, invocându-

se noua procedură de alegeri care a 

modificat ROF cu toate că Adunarea 

Generală a filialei și-a ales atât consiliul cât 

și comisia de disciplină conform 

dispozitiilor exprese stabilite de art. 35 din 

OG 65/1994. 

În data de 7 mai 2018  este publicată de 

CECCAR ratificarea  Hotărârii 18/82/2018 

de modificare a ROF a fost publicată în 

Monitorul Oficial  nr. 389 în data de 7 mai 

2018 în vederea simulării unui caracter 

legalitate a alegerilor efectuate pe procedura 

aprobată contrar dispozitiilor legale exprese 

din OG 65/1994. Ratificarea unei decizii a 

consiliului Superior nu se regaseșeste în 

atribuțiile exprese ale art. 31 din OG 

65/1994 și mai mult nici posibilitatea de 

delegare de competență nu este prevăzută 

prin dispoziții legale imperative.  

Urmare a acestor evenimente în data de 7 

mai 2018  are loc Adunarea Generală 

Extraordinară convocată în condițiile legii, a 

filialei CECCAR Suceava la care participă 

143 de experți contabili și în care se votează 

in unanimitate să se solicite Consiliului 

Superior avizele obținute de la Ministerul de 

Justiție și de la Ministerul de Finanțe pentru 

modificarea procedurii de alegeri in cadrul 

CECCAR  iar in situația în care nu se 

formulează răspuns să se facă o solicitare în 

acest sens celor două ministere. 

În data de 22 mai 2018 prin email se 

comunică membrilor CECCAR filiala 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

pentru preluarea  de către filialele 

teritoriale a patrimoniului si 

personalului din cadrul structurii 

centrale, cu avizul ASPAAS. 

 

(8) Situațiile care nu sunt 

menționate la alin. (1) - (6) se 

soluționează prin decizie a 

Administratorului CECCAR, cu 

avizul ASPAAS. 

 

(9) Administratorul CECCAR nu 

poate candida pentru nici o functie 

la nivel central sau teritorial în 

primul proces electiv. 

 

Autori: deputat Bogdan-Iulian 

Huţucă – grup PNL, deputat Marilen 

- Gabriel Pirtea – grup PNL, deputat 

Maria-Gabriela Horga – deputat 

PNL, Marius-Horia Ţuţuianu – grup 

PSD, Gabriel-Valer Zetea – grup 

PSD, Viorica Sandu – grup PSD, 

Cosette-Paula Chichirău – grup 

USR, Zoltán Miklós – grup UDMR 

Suceava faptul că prin hotărârea Consiliului 

Superior a fost suspendat consiliul filialei ca 

urmare a gravelor neconformitati constatate. 

Emailul este semnat de președintele 

CECCAR România 

In data de 25 iunie 2018 este publicată în 

M.Of. nr. 517 Hotărârii Consiliului Superior 

al CECCAR nr. 466/06.06.2018 privind 

revocarea Adunării Generale Extraordinare 

din data de 7 mai 2018. Prin Hotărârea nr. 

822/2022 a ICCJ se anulează Hotărârea 

Consiliului Superior al CECCAR nr. 

466/06.06.2018 publicată în monitorul 

oficial. 

În anul 2019 au fost alegeri pentru 

președinții de filială teritorilă și comisia 

superioară de disciplină. Nu sunt identificate 

forme de comunicare a organizării alegerilor 

de nivel de filiala în randul membrilor și nici 

nu au organizat periodic, de regulă o dată pe 

lună, conferințe de presă pentru aducerea la 

cunoștință a informațiilor de interes 

public.(conf art. 17 din legea 544/2001). Cu 

excepția filialei CECCAR Bihor și 

Constanta, in care a existat o concurență prin 

depunerea de catre două persoane a 

candidaturilor pentru funcția de presedinte 

al filialor teritoriale, toate celelalte filiale și 

la comisia superioara de disciplină s-au 

inscris atatea candidaturi câte locuri sunt 

vacante. Atat la filiala Bihor, cat și la filiala 

constanta s-a invalidat de comisia de 

nominalizare cate o candidatura, si astfel si 

aici au ramas disponibile pentru vot mai 

multi candidati pentru posturile care sunt 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

vacante, prin urmare nu poate fi numit 

proces electoral. Candidatul admis de 

comisia de nominalizare pentru filiala 

Bihor, este si persoana care a asigurat 

conducerea filialei ca si administrator 

provizoriu desemnat de Consiliul Superior 

al CECCAR, deoarece la filiala Bihor nu au 

fost organizate alegeri in timp util, iar 

mandatul fostului presedinte de filiala a 

expirat.  

În anul 2020 se organizeaza alegeri la nivel 

central pentru consiliul superior al 

CECCAR la care iși depun candidatura un 

numar de 9 persoane. Prin procesul verbal 

Nr. 2510 din 30.03.2020 privind procesul de 

nominalizare a candidatilor la funcția de 

membru titular al Consiliului superior al 

CECCAR, mandatul 2020 – 2024, se 

identifică faptul că deși au fost noua 

candidaturi depuse sunt validate doar cinci 

candidaturi. Patru dintre cele cinci 

candidaturi validate sunt ale membrilor care 

erau deja in mandat ca membru in consiliul 

superior,  astfel incat sa nu existe concurență 

pentru posturile scoase la concurs pentru 

membrii consiliului superior, pe baza 

modificărilor ROF efectuate de Consiliul 

Superior din anul 2018 (cu incălcarea 

dispozițiilor OG 65/1994). Deși art. 32, alin 

(7) stabileste că membrii consiliului 

superior cărora le încetează mandatul pot fi 

realeşi după cel puţin o perioadă egală cu 

cea a unui mandat. 

În anul 2021, se organizează alegeri pentru 

functia de președinte al consiliului Superior 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

și pentru o parte dintre președinții filialelor 

teritoriale. Atat la nivel central cât și la nivel 

teritorial se organizează alegerile fără o 

publicitate adecvată. La nivel teritorial sunt 

depuse candidaturi egale cu numarul de 

posturi disponibile, cu exceptia filialelor 

Botosani, Brasov și Timiș, unde se depun 

mai multe  candidaturi pentru fiecare post. 

La filialele Botosani și Brașov se depun câte 

doua candidaturi pentru postul de președinte 

de filiala, iar la filiala Timiș se depun trei 

candidaturi. 

Comisia de nominalizare invalideaza 

condidaturile la cele trei filiale, iar in 

procesul electoral rămân în competiție 

pentru presedintii filialelor teritoriale doar 

numarul de candidati aferent  numarului 

posturilor vacante. 

La nivel central, în anul 2021, pentru 

alegerile pentru președintele consiliului 

superior CECCAR sunt depuse 3 

candidaturi, doua dintre ele fiind invalidate, 

astfel și acum este doar o singura persoana 

care candidează pentru postul de presedinte 

al consiliului superior al CECCAR conform 

procesului verbal nr. 982 din 10.02.2021 

privind analizarea declarațiilor de 

candidatură la funcția de Președinte al 

Consiliului superior al CECCAR, 

mandatul 2022–2026. 

Începând cu anul 2021 se filtrează și se 

ascund numele candidatilor, iar membri nu 

au acces la documentele depuse în cadrul 

procesului electoral, nu sunt prezentate dacă 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

sunt contestații, motivarea acestora și solutia 

și motivarea contestației. 

În anul 2022, potrivit Proces verbal nr. 749 

din 09.02.2022 privind analizarea 

declarațiilor de candidatură la funcția de 

Președinte al Consiliului superior al 

CECCAR, mandatul 2022–2026, se observă 

un nou proces electoral pentru funcția de 

președinte al Consiliului Superior al 

CECCAR, deși acest proces electoral a mai 

fost derulat și în anul 2021 și este deja ales 

un președinte pentru mandatul 2022-2026. 

Sunt doua candidaturi depuse, dar una este 

retrasa, și ca de fiecare data candideaza o 

singura persoana pentru acelasi mandat de 

presedinte al Consiliului superior CECCAR 

2022-2026 pentru care s-au desfasurat 

alegerile din 2021.   

Din toate aspectele semnalate, si coroborand 

cu lipsa totala a informațiilor privind 

hotărârile și deciziile structurilor de 

conducere ale CECCAR în ceea ce priveste 

modul de gestionare al profesiei, se impune 

intervenția parlamentului în vederea 

stabilirii unui sistem de guvernanță 

transparent și care să funcționeze conform 

cadrului legal, conform competenței cu 

care a fost învestită de stat, reprezentată 

de totalitatea atribuțiile stabilite prin lege 

în mod expres şi limitativ în sarcina sa, 
pentru realizarea cărora acestea au drept de 

decizie şi dispun de resursele şi mijloacele 

necesare. Nu poate fi  de acceptat din 

perspectiva dreptului public în care 

acționează şi a normelor imperative care 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

le guvernează activitatea, ca o atribuție a 

structurilor de conducere CECCAR să 

poate fi dedusă prin logica interpretării 

ansamblului normelor aplicabile. 
Aceste aspecte sunt confirmate si de ICCJ în 

procese care au fost finalizate. Prin soluții 

ale ICCJ din care reiese ca CECCAR prin 

organele sale reprezentative nu poate 

actiona decât în temeiul și în vederea 

executării legii și nu poate exercita decât 

acele atributii stabilite de lege în mod expres 

și limitativ. Aceste solutii din hotararile 

ICCJ nr 887/2022, si  în dosarul  nr 

721/39/2018 plecat din Curtea de Apel 
Suceava și hotararea ICCJ nr 3135/2022 în 
dosarul 498/39/2018 plecat din Curtea de 
Apel Suceava pot fi evidențiate cu caracter 
de exemplu pentru a identifica că organele 
reprezentative la nivel central au anulat 
decizii ale structurilor de conducere 
teritorială, sau au suspendat conducerea 
aleasă la nivel teritorial de membrii filialei 
teritoriale prin incalcarea dispozitiilor 
legale. Aceste solutii oferite de instanța 
supremă anulează deciziile structurilor de 
conducere centrala a CECCAR prin care  s-
au anulat hotărârile  adunărilor generale ale 
filialelor teritoriale sau s-au suspendat 

structuri de conducere la nivel teritorial în 

afara cadrului legal.  

Prin instanță durează aproximativ 5 ani 

pentru a se soluționa astfel de litigii și sunt 

generate costuri substanțiale. Faptul că 

trebuie protejate interesele membrilor 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

CECCAR prin lege și rezolvate pe cale 

administrativă aceste aspecte, nu în cadrul 

instanțelor de judecată, reprezintă un alt 

motiv pentru care se optează pentru soluția 

legislativă de reorganizăre a sistemului de 

guvernanță la nivelul organismului 

profesional, mai ales că sunt recurente 

aceste practici așa cum se poate identifica și 

în hotărârea Curtii de Apel București nr. 

2164/2014 în dosarul dosarul Nr. 

5912/2/2013. 

Având în vedere cele prezentate și tinând 

cont că de faptul că începând cu anul 2017, 

odată cu reorganizarea Consiliului pentru 

Supravegherea în Interes Public a Profesiei 

Contabile (CSIPPC), organismul 

profesional care gestionează profesia 

contabilă nu mai este supravegheat, pentru 

prima oară de la înființare, si conform celor 

evidențiate anterior considerăm necesară 

includerea cu celeritate sub supraveghere 

publică a organismului profesional care 

gestionează profesia contabilă, organism 

înființat prin inițiativa legislativă a 

Ministerului Finanțelor. Supravegherea 

publică propusă întărește legalitatea 

gestionării profesiei și a rolului important al 

organismului profesional. Sistemul de 

guvernanță a organismului profesional nu a 

mai fost modificat de la înființare, având o 

vechime mare și nu mai corespunde 

realităţilor economice, tehnice şi mai ales 

conceptuale. 

În vederea asigurării interesului public 

privind  protecția lucrătorilor, respectiv 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

membrilor experți contabili, care totalizeaza 

un numar de circa 35000 si care deservesc 

prin serviciile lor de contabilitate și 

expertiză contabilă toate domeniile 

economiei romanesti și chiar ale 

administratiei publice, este necesară 

alegerea unor structuri de conducere pe bază 

de reprezentativitate și care să pună în 

aplicare atât mandatul acordat de Guvern 

pentru gestionarea profesiei, cât și mandatul 

acordat de membri organizației profesionale 

cu largă reprezentativitate. 

82.    Art.IV - Legea nr. 162/2017 

privind auditul statutar al 

situaţiilor financiare anuale şi al 

situaţiilor financiare anuale 

consolidate şi de modificare a unor 

acte normative, publicată în 

Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 548 din 12 iulie 2017, 

cu modificările ulterioare, se 

modifică după cum urmează: 

 

83.  Art. 73 Statutul juridic și rolul 

ASPAAS 

 

 

(2) ASPAAS este autoritatea 

competentă în domeniul 

supravegherii în interes public a 

auditului statutar şi îşi exercită 

 1.La articolul 73, alineatul (2) se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

 

(2) ASPAAS este autoritatea 

competentă în domeniul 

supravegherii în interes public a 

auditului statutar și a profesiei 

contabile și își exercită atribuțiile 

Având în vedere amendamentele 

propuse referitoare la 

supravegherea CECCAR de către 

ASPAAS, considerăm că, în mod 

corespunzător, pentru corelare, se 

impune modificarea prevederilor 

art. 73 alin. (2), (3) și (6), în sensul 

includerii de referințe și la 

„profesia contabilă”. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

atribuţiile potrivit prevederilor 

prezentei legi. 

 

potrivit prevederilor prezentei legi și 

a reglementărilor privind 

organizarea și funcționarea profesiei 

contabile. 

 

 

84.  Art. 78 Consiliul superior al 

ASPAAS 

 

 

 

    (3) Consiliul superior este format 

din 6 membri şi are următoarea 

componenţă: 

 

    a) un reprezentant al Ministerului 

Finanţelor Publice, care să nu fie 

salariat al ASPAAS; 

 2. La articolul 78 alineatul (3), 

partea introductivă și litera a) se 

modifică și vor avea urmatorul 

cuprins: 

 

„(3) Consiliul superior este format 

din 7 membri și are următoarea 

componență: 

 

a) un reprezentant al Ministerului 

Finanțelor, care să nu fie salariat 

al ASPAAS; 

Corelare cu finantarea supravegherii 

în interes public a profesiei contabile 

 

 

 

 

 

 

 

85.    3. La articolul 78 alineatul (3), 

după litera f) se introduce o nouă 

literă, lit. g) cu urmatorul cuprins: 

 

g) un reprezentant al Corpului 

Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din 

România. 

 

86.   

 

 

 4. La articolul 78 alineatele (6), (8) 

și (10) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

(6)Preşedintele ASPAAS participă 

la şedinţele Consiliului superior. 

 

 

 

 

 

 

(8) Consiliul superior se întruneşte 

trimestrial, precum şi la convocarea 

preşedintelui ASPAAS 

 

(10) Membrii Consiliului superior 

primesc o indemnizaţie trimestrială 

de participare la şedinţe. Nivelul 

indemnizaţiei este de 25% din 

indemnizaţia preşedintelui ASPAAS 

din luna ultimei şedinţe din 

trimestru. 

(6)ASPAAS îşi desfăşoară 

activitatea potrivit prezentei legi, 

reglementărilor privind 

organizarea și funcționarea 

profesiei contabile, hotărârii 

Guvernului prevăzute la art. 81 

alin. (1) şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a 

ASPAAS, aprobat de ministrul 

finanţelor. 

 

(8) Consiliul superior se întruneşte 

ori de câte ori se consideră 

necesar, la convocarea 

președintelui ASPAAS, care 

participă la ședințele Consiliului. 

 

(10) Membrii Consiliului superior 

primesc o indemnizație de 

participare la ședințe. Nivelul 

indemnizaţiei se stabileste prin 

ordin al presedintelui ASPAAS și 

nu poate depăși 25% din 

indemnizaţia preşedintelui 

ASPAAS.” 

87.  Art. 81 Personalul ASPAAS 

 

 5.La articolul 81 alineatul (2) se 

abrogă. 
 

(2)se abrogă 

Potrivit alin. (1), Structura si 

numarul de posturi se stabilesc prin 

hotărâre a Guvernului. 
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

(2) Numărul maxim de posturi 

prevăzut la alin. (1) este 25. 

88.  Art. 85 Finanţarea ASPAAS 

 

 

(2) Veniturile proprii ale ASPAAS 

reprezintă contribuţii ale CAFR. 

Contribuţia CAFR reprezintă 30% 

din cheltuielile curente şi de capital 

ale ASPAAS realizate în ultimul 

exerciţiu bugetar cunoscut la data 

elaborării proiectului legii bugetare 

anuale. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Plata contribuţiei prevăzute la 

alin. (2) se efectuează în două tranşe 

semestriale, în baza înştiinţării de 

plată emise de ASPAAS, întocmită 

 6.La articolul 85, alineatele (2), (3) 

și (4) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 
 

„(2) Veniturile proprii ale 

ASPAAS se constituie din: 
a) contribuţii ale CAFR, în procent 

de 30% din cheltuielile curente şi 

de capital ale ASPAAS realizate în 

ultimul exercițiu bugetar cunoscut 

la data elaborării proiectului legii 

bugetare anuale; 

b) contribuţii ale CECCAR, în 

procent de 30% din cheltuielile 

curente şi de capital ale ASPAAS 

realizate în ultimul exercițiu 

bugetar cunoscut la data 

elaborării proiectului legii 

bugetare anuale; 

c) donaţii, sponsorizări şi alte 

surse, conform legii. 
 

(3) Plata contribuţiilor prevăzute 

la alin.(2) lit.a) și b) se efectuează 

în două tranşe semestriale, în baza 

înştiinţării de plată emise de 

ASPAAS, întocmită în baza 

Corelare cu finantarea supravegherii 

în interes public a profesiei contabile 

Inspecțiile și investigațiile la 

auditorii financiari și firmele de 

audit care efectuează misiuni de 

audit statutar la PIE se efectuează de 

către ASPAAS, iar aceste atribuții nu 

pot fi delegate.  
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Nr. 

crt. 

Legea nr.82/1991 a contabilității, 

Ordonanţa nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de 

expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi și Legea 

nr.162/2017 cu modificările aduse 

la zi 

Text adoptat de Senat 
Text propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

în baza bugetului aprobat. 

Înştiinţarea de plată se supune 

dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 

privind Codul de procedură fiscală, 

cu modificările şi completările 

ulterioare. 

(4) Procedura de administrare a 

contribuţiei CAFR şi termenele de 

plată se stabilesc prin ordin al 

preşedintelui ASPAAS. 

 

bugetului aprobat. Înştiinţarea de 

plată se supune dispoziţiilor Legii 

nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
 

4) Procedura de administrare a 

contribuției CAFR și CECCAR și 

nivelul și modul de încasare a 

cotizațiilor prevăzute la alin.(2) lit. 

c) și d), precum și termenele de 

plată se stabilesc prin ordin al 

președintelui ASPAAS.” 

 


