
EXPUNERE DE MOTIVE

Sec|iunea 1

Titlul proiectului de act normativ

LEGE pentru debirocratizarea activita^i economice a microintreprinderilor prin 
______________ modificarea Legii nr, 82/1991 a contabilitatii______________

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

l.Descrierea situajiei 
actual e

In prezent, legea contabilitatii impune tuturor operatorilor 
economici intocmirea §i depunerea situatiilor financiare §i alter
rorxrsrfori r'AntoKilp ciniicil Tr> nine Hp lV^ir>icfpnil

Finantelor Publice stabile§te prin ordin obligatia de intocmire §i 
depunere a situatiilor financiare sau alte raportari contabile §i la alte 
perioade decat anual, respectiv semestrial. Aceasta obligalie 
privind raportarile semestriale nu este prevazuta de lege.

Aceasta obligatie aditionala reprezinta o munca suplimentara atat 
pentru operatorii economici, cat §i pentru profesioni^tii contabili, 
care avand in vedere natura bilantului semestrial nici nu tarifeaza 
aceasta raportare. Tin^d cont de faptul ca in perioada verii, atat 
operatorii economici cat §i profesioni§tii contabili sunt cople§iti de 
obligatiile de raportare ce le revin in aceasta perioada, dar §i de 
faptul ca depunerea bilantului semestrial nu prezinla o utilitate 
practica pentru m^oritatea operatorilor economici, se impune 
necesitatea renuntarii la aceastS obligatie pentru operatorii 
economici sub o anumitS cifra de afaceri.

Raportarile contabile semestriale sunt raportari intermediare, care 
nu prezinta imaginea finala a patrimoniului, ci informatii de o 
relevanta scazuta, deoarece nu sunt urmate procedurile de inchidere 
anuala privind evaluarile, reevaluarile, inventarierile, ajustarile, 
provizioanele, rezerve, confirmari de solduri, etc.
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Utilitatea §i relevanta scazuta ale acestor raportari este indicata de 
asemenea §i de faptul ca ele nu sunt publice pentru utilizatorii de 
informatii financiare, nici macar pe pagina de internet oficiala a 
ministerului finantelor. Sigurii utilizatori ale acestor raportari 
semestriale sunt cei din sistemul bancar, insa pentru scopurile 
calcularii indicatorilor fmanciari acestora le-ar fi suficienta o 
balanta contabila.

Mai mult, in timp ce termenul obi§nuit de depunere a bilantului 
anual este de 150 de zile, aproximativ data de 1 iunie, iar in anul 
2020 este in mod special 31 iulie, termenul bilantului semestrial 
este de 15 august. Intercalarea termenelor stranse denota de 
asemenea gradul scSzut de utilitate §i relevanta al raportarii 
semestriale. Nu mai putin importante sunt §i aspectele practice 
privind respectarea procedurilor §i termenelor pentru aceasta 
raportare semestriala. Spre exemplu, Ordinul 2493/2019 pentru 
aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2019 a 
operatorilor economici a fost publicat pe data de 19 iulie 2019, in 
conditiile in care termenul limita pentru depunerea bilantului 
semestrial a fost stipulat a fi la data de 14 august 2019.

In cazul in care operatorii economici intentioneaza sa repartizeze 
dividende anticipat in luna iunie, asistam chiar la o anomalie in care
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semestru.
biianturi ia

Avand in vedere aceasta supra-birocratie care nu este ceruta la 
nivelul legii, dar implementata in practica prin reglementari 
secundare, chiar §i fara o utilitate reala, care ingreuneaza activitatea 
operatorilor economici §i a profesioni§tilor contabili, se propune 
limitarea aplicabilitatii acestor raportari semestriale doar la 
operatorii economici care depa§esc o cifra de afaceri importanta.

Astfel, se propune practic exceptarea microintreprinderilor de la 
aceasta supra-birocratie.

2. Schimbari preconizate Se prevede limitarea posibilitatii stabilirii prin reglementari 
secundare inferioare legii a obligatiei suplimentare de depunere a 
unor raportari semestriale/intermediare pentru microintreprinderi.

Alte informatii Nu este cazul.

Sec^iunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macroeconomic Nu este cazul.

2. Impact asupra mediului 
de afaceri

Legea are §i un important impact asupra mediului de afaceri, atat 
pentru numeroasele microintreprinderi care se confrunta cu aceasta 
supra-birocratie privind depunerea unor rapoarte semestriale, care
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nu reprezinta situafia finala §i nici relevanta, cat §i pentru corpul 
profesioni§tilor contabili care de regula nu factureaza munca 
suplimentara prestata in legatura cu serviciile livrate pentru aceste 
rapoarte semestriale.

3.1mpact social Nu este cazul.
4. Impact asupra mediului Nu este cazul.
5. Alte informatii Nu este cazul.

Secfiunea a 4-a
Impactul ilnanciar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru 

anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

Nu este cazul.
Indicator! Anul curent Urmdtorii 4 ani Media pe 5 ani

1. Modificari ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta;
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit_ 
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat;
(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din 
acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii
(iii) transferuri intre 
unitati ale administraliei 
publice
(iiii) Alte cheltuieli
(iiiii) Cheltuieli de capital
b) bugetele locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri $i servicii
c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii



3. Impact financial, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugetele locale
4. Propimeri pentru 
acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare
5. Propimeri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare
6. Calculele detaliate 
privind fundamentarea 
modificarilor veniturilor 
§i/sau cheltuielilor 
bugetare
7. Alte informatii

Sec^iunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Proiecte de acte normative suplimentare Nu este cazul.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislatia comunitara 
in materie

Nu este cazul.
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4.Evaluarea conformitatii Nu este cazul.
5. Alte acte normative §i/sau documente intemationale din care decurg 
angajamente^

Nu este cazul

6. Alte informatii Nu este cazul.
Secfiunea a 6-a

Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ
1. Informatii privind procesul de consul tare cu organizatii 
neguvemamentale, institute de cercetare $i alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea, 
precum §i a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de 
obiectul prezentului act normativ

Nu este cazul

Nu este cazul

3. Consultarile organizate cu autoritatile administrajiei publice locale, 
in situatia in care prezentul act normativ are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, in conditiile Hotdrdhi Guvernului nr. 521/2005 
privirid procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autoritdtilor administi'atiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative

Nu este cazul.

4. Consultarile desf^urate in cadrul consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hotdrdrii Guvernului nr. 750/2005privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente

Nu este cazul.

5. Informatii privind avizarea de catre; 
a) Consiliul Legislativ____________

Necesita avizul 
Consiliul ui



b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi

Legislativ, 
Consiliului 
Economic §i Social.

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea implementarea proiectului de act

normativ
1. Informarea societatii civile cu privire lanecesitatea elaborarii actului 
normativ

Nu este cazul

2. Informarea societatii civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii prezentului act normativ, precum §i 
efectele asupra sanatatii §i securitatii cetatenilor sau diversitatii 
biologice.

Nu este cazul.

3. Alte informatii

Sec(iunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. MSsurile de punere in aplicare a prezentului act normativ de catre Nu este cazul
autoritatile administratiei publice centrale §i/sau locale - infiintarea
unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente____________

In numele initiatorilor:

Deputat USR Claudiu lulius Gavril Nasui f r\

Deputat PSD Andrei Pop
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