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Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital

Nr. XXII/45/21.03.2022

RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modifîcarea şi completarea art.25 din 
Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modificările şi completările ulterioare

i61/2022;

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital, prin adresa L61/2022, a fost sesizată de către Biroul permanent al 
Senatului, în vederea dezbaterii şi elaborării raportului asupra propunerii legislative 
pentru modificarea şi completarea art25 din Legea contabilităţii nr.82/1991 cu 
modificările şi completările ulterioare, iniţiată de Berea Cristinel-Gabriel - senator USR; 
Bordei Cristian - senator USR; Cernic Sebastian - senator USR; Dăneasă Mircea - senator 
AUR; Darău Ambrpzie-lrineu - senator USR; Dinică Silvia-Monica - senator USR; Dragu Anca 
Dana - senator USR; Ivan Dan - senator USR; Mihail Radu-Mihai - senator USR; Mîndruţă 
Gheorghiţă - senator USR; Mircescu lon-Narcis - senator USR; Mureşan Claudiu-Marinel - 
senator USR; Neagu Nicolae - senator PNL; Negoi Eugen-Remus - senator USR; Oprinoiu 
Aurel - senator USR; Pălărie Ştefan - senator USR; Poteraş Cosmin-Marian - senator USR; 
Spătaru Elena-Simona - senator USR; Trifan Raoul-Adrian - senator USR; Vicol Costel - 
senator USR; Vlad Sergiu Cosmin - senator USR; Zob Alexandru-Robert - senator USR; Alexe 
Florin-Alexandru - deputat PNL; Băltăreţu Viorel - deputat USR_PLUS; Barna liie-Dan - 
deputat USR.PLUS; Berescu Monica-Elena - deputat USR_PLUS; Botez Mihai-Cătălin - 
deputat USR_PLUS; Burduja Sebastian-Ioan - deputat PNL; Cupşa loan - deputat PNL; 
Giurgiu Adrian - deputat USR_PLUS: Hangan Pollyanna-Hanellore - deputat USR_PLUS; 
Havârneanu Filip - deputat USR_PLUS; Horga Maria-Gabriela - deputat PNL; Ichim Cristian- 
Paul - deputat USR_PLUS; Lorincz Ştefan-Iulian - deputat USR_PLUS; Miruţă Radu-Dinel - 
deputat USR_PLUS; Morar Olivia-Diana - deputat PNL; Neagu Denisa-Elena - deputat 
USR_PLUS; Rizea Cristina Camelia - deputat USR_PLUS; Todosiu Beniamin - deputat 
USR_PLUS; Ungureanu Emanuel-Dumitru - deputat USR_PLUS.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art25 din Legea 
contabilităţii nr.82/1991, în sensul înlocuirii obligaţiilor privind arhivarea documentelor 
financiar-contabile ale unei societăţi timp de 50 de ani, cu o perioadă de arhivare de 5 ani, 
pentru adaptarea la contextul practic şi la prevederile Codului Penal pentru infracţiunile 
economico-fmanciare, în cazul statelor de salarii pentru care angajatorul are obligaţia de a 
depune Formularul 205 - Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe



beneficiari de venit, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.
Consiliul Economic şi Social a transmis un aviz negativ.
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a transmis un aviz favorabil.-----

La dezbaterea propunerii legislative a participat, în conformitate cu prevederile 
art.63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul Lucian Heiuş - secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor.

în şedinţa din data de 21.03.2022, membrii Comisiei au analizat propunerea 
legislativă, amendamentele şi avizele primite şi au hotărât în unanimitate să adopte un 
raport de admitere cu amendamente admise.

Amendamentele sunt cuprinse în anexa care face parte integrată din prezentul
raport.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital supune spre 
dezbatere şi adoptare Plenului Senatului, raportul de admitere cu amendamente admise 
şi propunerea legislativă.

în raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare şi urmează a fi adoptată în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 
din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Senatul 
este prima Cameră sesizată.

Preşedinte, Secretar,

Senator Hicbkfe NEAGU Senator lonel-Dănuţ CRISTESCU

întocmit: Cons. Roxana Dabuleanu



Anexa la raportul nr. XXII/45/21.03.2022

AMENDAMENTE ADMISE
la

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art25 din Legea contabilităţii nr.82/1991 cu modifîcările şl
completările ulterioare

L61/2022

Nr. ObservaţiiAmendamente admiseTextul propunerii legislativecrL

ConsiliuluiPartea Introductivă a articolului unic se 
modifică şi va avea următorul cuprins:

Observaţia
Legislativ.

1.

Articol unic. • Aricolul 25 din Legea contabilităţii 
nr.82/1991, republicarea (t4] din Monitorul Oficial. 
Partea I nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:

Articol unic. - Articolul 25 din Legea contabilităţii 
nr.82/1991, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea 1 nr. 454 din 18 iunie 2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică 
şi se completează după cum urmează:

Amendament admis de 
Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancara şi 
piaţă de capital cu 
unanimitate de voturi.Autor: Senator Claudiu-Marinel Mureşan

Punctul 1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:

Observaţia
Legislativ.

Consiliului2.

După alineatul (1) se introduce un nou 
alineat, alin. (1^) cu următorul cuprins:

La articolul 25, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin. (1^) şi va avea 
următorul cuprins:

4. „1.

(1^) începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele 
de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie 
informativă privind impozitul reţinut la sursă,

Amendament ' admis de 
Comisia pentru buget,(11) Prin excepţie de la alineatul (1), statele de 

salarii emise după intrarea în vigoare a Ordonanţei



finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital cu 
unanimitate de voturi.

Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, pentru care angajatorul are obligaţia de a 
depune Formularul 205 - Declaraţia informativă 
privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de 
venit, conform prevederilor legale, se păstrează 
timp de 5 ani ”

pe beneficiari de venit, conform prevederilor 
legale sau pentru care angajatorul are obligaţia 
legală de a depune declaraţia privind obligaţiile 
de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe 
venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate, la Agenţia Naţională de Administrare 
Fiscală, se păstrează timp de 5 ani.”

Autor: Senator Claudiu-Marinel Mureşan
Punctul 2 se modifică şi va avea următorul 
cuprins:
„2. Alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

Observaţia
Legislativ.

Consiliului3.

„2. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

[2] Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se vor 
stabili, prin ordin al ministrului finanţelor, 
registrele de contabilitate, documentele 
justificative, inclusiv cele referitoare la statele de 
salarii şi documentele conexe acestora, care se 
păstrează timp de 5 ani.”

(12) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) se vor 
stabili, prin ordin al ministrului finanţelor publice, 
registrele de contabilitate, documentele 
justificative, inclusiv cele referitoare la statele de 
salarii şi documentele conexe acestora, care se 
păstrează timp de 5 ani."

Amendament admis de 
Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară şi 
piaţă de capital cu 
unanimitate de voturi.

Autor: Senator Claudiu-Marinel Mureşan


