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 Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,25.03.2015     
Nr. 4c-2/143 

 
PLx.73/2015 

 
 
 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, trimis spre dezbatere în fond cu adresa 
nr. PLx.73/2015 din 23 februarie 2015, înregistrat sub nr. 4c-2/183 din 25 februarie 
2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 

 
 
 
 
 
 

Parlamentul  României 

Administrator
Original
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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,25.03.2015    
Nr. 4c-2/143 

 PLx.73/2015 
 

 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 

nr.82/1991 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget finanțe și bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond, în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 
nr.82/1991 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
în şedinţa din 18 februarie 2015. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ, avizul favorabil al Consiliului Economic și Social precum și avizele 
favorabile primite de la  Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, 
respectiv Comisia pentru afaceri europene. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislaţia internă a 
Directivei 2013/34/UE, precum şi pentru creerea premiselor legale în vederea 
reducerii sarcinilor administrative ale entităţilor şi a costurilor asociate contabilităţii 
si raportărilor contabile. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 24 martie 2015. 
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La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 31 deputaţi din totalul de 34 
de membrii ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege au participat reprezentaţi din partea 
Ministerului Finanțelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii contabilităţii nr.82/1991 cu amendamentele admise prezentate în Anexa nr.1 și 
amendamentele respinse prezentate în Anexa nr.2. 

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

categoria legilor ordinare. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 
     

 
 
 
 

 
 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 

 
Consilier parlamentar 

Daniel Mărăcineanu 
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Anexa 1 
Amendamente admise 

Nr. 
crt. 

Text   
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 

Amendamente 
(autorul amendamentului) 

Motivația  

1.   LEGE 
privind aprobarea ORDONANŢEI DE 
URGENŢĂ a Guvernului nr. 79/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr.82/1991 

 

2.   Art. I. - Se aprobă ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ  a Guvernului nr. 79/2014 
pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr.82/1991, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
902 din 11 decembrie 2014, cu 
următoarele modificări şi completări: 

 

3.   
 
 
5. Alineatul (2) al articolul 10, se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 „(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.  
 

1. La art. I punctul 5, alineatul (2) al 
articolului 10 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
„(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.  
 

Pentru claritatea exprimării 
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Prin persoană împuternicită să 
îndeplinească funcția de  director 
economic sau contabil-şef se înțelege o 
persoană angajată potrivit legii și care are 
atribuții privind conducerea contabilității 
entității.” 
 

Prin persoană împuternicită să 
îndeplinească funcția de  director 
economic sau contabil-şef se înțelege o 
persoană angajată potrivit legii, care are 
studii economice superioare și care are 
atribuții privind conducerea contabilității 
entității.” 

Vasile Horga- Grupul PNL 
            Anton Dobos- Grupul PNL 

4.       
 
 
11. După alineatul (2) al articolului 29 se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
 
„(3) Dacă situațiile financiare anuale ale 
societății-mamă sunt prezentate în vederea 
aprobării odată cu situațiile financiare 
anuale consolidate, iar societatea-mamă are 
obligaţia de auditare, cele două rapoarte de 
audit pot fi prezentate sub forma unui 
singur raport.” 

2. La art. I punctul 11, alineatul (3) 
al articolului 29 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
„(3) Dacă situațiile financiare anuale ale 
societății-mamă sunt prezentate în vederea 
aprobării odată cu situațiile financiare 
anuale consolidate, societatea-mamă 
poate prezenta un singur raport de audit 
asupra situațiilor financiare anuale 
depuse, în cazul în care societatea-mamă 
are obligația de auditare.” 

           Vasile Horga- Grupul PNL 
            Anton Dobos- Grupul PNL 
 
 
 
 

Pentru claritatea exprimării 
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5.   
 
 
14. După alineatul (2) al articolului 33 se 
introduce un nou alineat, alin. (3), cu 
următorul cuprins: 
 
 „(3) Atunci când societatea are obligaţia 
să întocmească un raport consolidat al 
administratorilor, pe lângă raportul 
administratorilor întocmit pentru situaţiile 
financiare anuale ale societăţii-mamă, cele 
două rapoarte pot fi prezentate sub forma 
unui singur raport.” 

3. La art. I punctul 14, alineatul (3) 
al articolului 33 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
„(3) Atunci când societatea-mamă are 
obligaţia să întocmească și să depună și  
situații financiare anuale consolidate, 
raportul administratorilor poate fi 
prezentat sub forma unui singur 
raport.”  

 
Vasile Horga- Grupul PNL 

            Anton Dobos- Grupul PNL 

Pentru claritatea exprimării 

6.   Art. II. - Legea contabilității 
nr.82/1991, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 
iunie 2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu modificările aduse 
prin prezenta lege,  va fi republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă numerotare”. 

 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci 
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Anexa 2 
Amendamente respinse 

 
Nr. 
crt. 

Text ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

1.  
 
 
 
1. Alineatul (5) articolului 1  se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
"(5) Persoanele fizice care 
desfăşoară activităţi în scopul 
realizării de venituri 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." 
 

1. La art.I, punctul 1, 
alineatul (5) al articolului 1    se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 
 
 
 
„(5) Persoanele fizice autorizate 
care desfăşoară activităţi în scopul 
realizării de venituri  au obligaţia 
să conducă evidenţa contabilă pe 
baza regulilor contabilităţii în 
partidă simplă sau, la opțiunea 
acestora, pe baza regulilor 
contabilității în partidă dublă, 
potrivit reglementărilor contabile 
emise în acest sens, cu excepția 
situației în care în legislația fiscală 
se prevede altfel.” 

Vasile Horga- Grupul PNL 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pentru restrangerea 
domeniului de aplicare a legii 

2. La art. 1 alin. (5) din Legea 
contabilității nr. 82/1991, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, sunt 
cuprinse toate persoanele fizice 
care desfășoară activități în scopul 
obținerii de venituri, persoanele 
fizice autorizate fiind o categorie a 
acestora 

 
Camera 
Deputaților 
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Nr. 
crt. 

Text ORDONANŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
1. Argumente pentru  susţinere 
2. Argumente pentru respingere 

Cameră 
decizională 

     Anton Dobos- Grupul PNL 
 
 
 

  
 
 
 
4. Alineatul (3) al articolului 9 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„(3) Societăţile-mamă, definite 
astfel în reglementările contabile 
aplicabile grupurilor de societăţi, 
întocmesc şi prezintă şi situaţii 
financiare anuale consolidate, în 
condiţiile prevăzute de 
reglementările contabile 
aplicabile.” 
 

1. La art.I, punctul 4, 
alineatul (3) al articolului 9   se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
„(3) Societăţile-mamă, definite 
astfel în reglementările contabile 
aplicabile grupurilor de societăţi, 
întocmesc şi prezintă şi situaţii 
financiare anuale consolidate, 
pentru societățile grupului 
aflate în perimetrul de 
consolidare al societății-mamă, 
în condiţiile prevăzute de 
reglementările contabile 
aplicabile.” 

Vasile Horga- Grupul PNL 
     Anton Dobos- Grupul PNL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pentru simplificarea 
procedurilor contabile  

2. Acceptarea acestui 
amendament poate conduce la 
înțelegerea că toate filialele aflate 
în perimetrul de consolidare 
trebuie consolidate. 

Există situații în care aceste 
filiale pot fi exceptate de la 
consolidare, de exemplu, atunci 
când mărimea lor este 
nesemnificativă. 

Camera 
Deputaților 
 
 

 


