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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI  

CAMERA DEPUTAŢILOR  
Comisia pentru  Afaceri  Europene 

 
 
Bucureşti, 10  martie  2015 
Nr.   4c-19 / 157  
 
 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea 
Legii contabilității nr.82/199 

PL-x nr. 73 /2015 
 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru 
afaceri europene a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității 
nr.82/199, PL-x nr. 73 /2015. 
 
 Comisia pentru afaceri europene a fost sesizată întrucât proiectul de 
lege asigură transpunerea Noii Directive contabile, respectiv a Directivei 
2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 
privind sitauțiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și 
rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a 
Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de 
abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului. 
 
Această directivă introduce 4 categorii de întreprinderi pentru care stabilește 
proceduri contabile distincte: microîntreprinderi, întreprinderi mici, 
întreprinderi mijlocii și întreprinderi mari. 
 
Pe plan național, începând cu anul 2011, pentru anumiți operatori economici 
- ce respectau condițiile impuse pentru a fi considerate microîntreprinderi - a 
fost prevăzută prin lege posibilitatea alegerii sistemului simplificat de 
contabilitate. 
 
O modificare notabilă introdusă prin directiva menționată și transpusă prin 
actul normativ supus avizării este schimbarea condițiilor încadrării și 
procedurilor de raportare financiară ale micro - întreprinderilor, după cum 
urmează: 

- de la posibilitatea alegerii raportării contabile simplificate în prezent, la 
obligativitatea

- de la plafonul maxim de încadrare în categoria de microîntreprindere în 
scopul raportării simplificate de la cifra de afaceri netă sub 35,000 EUR 
la cifra de afaceri netă sub 700,000 EUR. 
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           Conform dispoziţiilor art. 75 alin.(1) şi (3) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  
 
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a dezbătut și adoptat 
proiectul de lege în şedinţa din 18 februarie 2015, fără modificări față de 
forma inițiatorului. 
 
 Comisia pentru Afaceri Europene ia act de faptul ca termenul de 
transpunere al Directivei este 15 iulie 2015 și constată că transpu nerea va 
conduce la o simplificare administrativă benefică pentru IMM-urile din 
România, fiind in consens cu obiectivele cuprinse în Comunicarea Comisiei 
Europene intitulată "Small Bussines Act". 
  
 Sub aspectul modalității de transpunere, Comisia pentru A faceri 
Europene constată că prin actul normativ supus avizării sunt abrogate 
articolele ce defineau criteriile naționale de încadrare în categoria de 
microîntreprinderi și se dispune elaborarea de norme de aplicare în acest 
sens prin ordin al ministrului finanțelor publice. 
 
 Comisia pentru afaceri europene recunoaște că nivelul ales anume - 
ordin de ministru - va asigura atât operativitatea transpunerii normei cât și 
un grad de detaliu ridicat ce va sprijini implementarea și recomandă ca și 
cadrul administrativ al aplicării raportărilor financiare să fie cât mai 
simplificat cu această ocazie, pentru a permite pe scara largă implementarea 
soluțiilor de e-government, a comunicațiilor electronice în general, eventual 
prin includerea în cadrul legii a unei prevederi în acest sens.  
 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1299 din 27.11.2014, a avizat 
favorabil proiectul de Lege, cu observaţii şi propuneri de natura tehnicii 
legislative.  
 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din  10 martie  
2015. 
 
 Analizând acquis-ul european relevant, precum și situația de fapt 
prezentată în motivare, Comisia pentru afaceri europene admite necesitatea 
și oportunitatea reglementării. 
 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege, fără 
amendamente. 
 
 

Preşedinte, 
 
 

Ana BIRCHALL 
 

Secretar, 
 
 

Dorel CĂPRAR 

 
 
 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci 
 
F.A. 


