
Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr.2/435/20.10.2010 

 
 
 
 
 

 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind  
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care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind  modificarea  Legii nr.82 din 24 
decembrie 1991 – Legea contabilităţii  

 
 

           Cu adresa nr. Pl.x 481  din 14 septembrie 2010 , Biroul Permanent 
conform art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat,  
spre dezbatere, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea 
legislativă privind  modificarea  Legii nr.82 din 24 decembrie 1991 – Legea 
contabilităţii. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului 
Legislativ şi al Comisiei juridică, de disciplină şi imunităţi.  

Guvernul nu susţine propunerea legislativă. 
               Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 
modificarea  Legii nr.82 din 24 decembrie 1991 – Legea contabilităţii, după 
cum urmează: 
- avizul organismelor profesionale de profil la elaborarea reglementărilor 
contabile; 
- abrogarea prevederilor conform cărora ministrul finanţelor stabileşte, prin 
ordin, categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea in partidă simplă; 
- modificarea modalităţii de organizare şi conducere a contabilităţii; 
- răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor 
contabile.  
               Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, 
potrivit art. 76 din Constituţia României, republicată. 
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La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
doamna Georgeta Petre, director general în Ministerul Finanţelor Publice. 

La lucrările comisiei au participat  31 de deputaţi, din totalul de 35 
de  membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din data 

de 8 septembrie 2010. 
Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, 

republicată şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat 
este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor . 
               In urma dezbaterii propunerii legislative privind  modificarea  Legii 
nr.82 din 24 decembrie 1991 – Legea contabilităţii, în şedinţa din data de 19 
octombrie 2010, comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea  propunerii legislative din următoarele considerente: 
- evaluarea efectuată atât de către Comisia Europeană, în scopul asigurării 
conformităţii legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, cât şi de 
specialişti ai Băncii Mondiale în cadrul Raportului privind respectarea 
standardelor şi codurilor, confirmă faptul că reglementarea contabilă din 
România, in ansamblul ei, este conformă cu legislaţia Uniunii Europene şi 
cu standardele in domeniu; 
- legislaţia in domeniul contabilităţii este elaborată cu consultarea 
organismelor profesionale in domeniul contabilităţii şi auditului, mediului 
de afaceri, mediului academic şi instituţiilor cu atribuţii de reglementare in 
domeniul contabilităţii. 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Iuliu NOSA 
 
 
 
 
                                                                                       
                                                                                  Consilier parlamentar 
                                                                                                         Roşu Gica 
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