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Comisia pentru buget, flnanpe, activitate bancard piapd de capital

Nr. XXU/547/14.09.2020

RAPORT SUPLIMENTAR
asupra

propunerii legislative pentru debirocratizarea activitafii economice a 
microintreprinderilor prin modificarea Legii nr. 82/1991 a contabilita^ii

L535/2020

In conformitate cu prevederile art.109 din Regulamentul Senatului, republican cu 
modificarile si completarile ulterioare, m §edin^a din data de 09.09.2020, Plenul Senatului a 
hotarat trimiterea spre reexaminare a propunerii iegislative pentru debirocratizarea 

activitdpii economice a microintreprinderilor prin modificarea Legii nr. 82/1991 a 

contabilitdpii, inijiata de Oprea Stefan-Radu - senator PSD; Resmeri^a Cornel-Cristian - 
senator PSD; Barna Hie Dan - deputat USR; Dobrica lonela Viorela - deputat PSD; Duru? Vlad- 
Emanuel - deputat USR; Iuri§ni^i Cristina-Ionela - deputat USR; Lazar Sorin - deputat PSD; 
Manole Petre-Florin - deputat PSD; Mo^teanu Liviu-Ionul: - deputat USR; Nasui Claudiu-Iulius- 
Gavril - deputat USR; Ote§anu Daniela - deputat PSD; Pop Andrei - deputat PSD; Popescu 
Nicolae-Daniel - deputat USR; Pruna Cristina-Madalina - deputat USR; Radut Violeta - deputat 
PSD; Rodeanu Bogdan-Ionel - deputat USR; Toma Hie - deputat PSD; Ungureanu Emanuel- 
Dumitru - deputat USR; Vi§an George-Gabriel - deputat PSD, in vederea intocmirii unui raport 
suplimentar.

Propunerea legislative are ca obiect de reglementare modificarea articolului 28 
alin.(23 din Legea contabilitdtii nr. 82/1991, republicatd, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in sensul ca Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea §i depunerea 
situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul 
exercitiului financial doar pentru persoanele' care au realizat venituri ce au depasit 
echivalentul in lei a 1.000.000 euro la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent.



Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativa.
Consiliul Economic Social a transmis un aviz favorabil.
Comisia economica, industrii ^i servicii a avizat favorabil propunerea legislativa.

In conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare, la dezbateri au participat reprezentan|:i ai Ministerul 
Finantelor Publice.

In sedinta din data de 14.09.2020, desfasurata prin mijloace electronice, in conformitate 
cu prevederile artlSS^ din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, membrii Comisiei au reanalizat propunerea legislativa si avizele primite si au 
hotarat, cu majoritatea voturilor senatorilor prezenti (7 voturi „pentru'' si o „abtinere'’), sa 
adopte un raport suplimentar de admitere, cu amendamente admise.

Comisia pentru buget, finance, activitate bancara §i pia^a de capital supune spre 
dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul suplimentar de admitere cu 
amendamente admise si propunerea legislativa.

In raport cu obiectul de reglementare, propunerea legislativa face parte din categoria 
legilor ordinare si urmeaza a fi adoptata in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din 
Constitutia Romaniei.

Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constitufia Romaniei ^i ale art. 92 din 
Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, Senatul este 
prima Camera sesizata.

Pre^edinte, 

Senator Viorel Arca^

Secretar,

Senator Romulus Bulacu
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Comisia pentru buget, finance, activitate bancara si piapa de capital 

Anexa la raportul nr. XXlI/547/14.09.2020

AMENDAMENTE ADMISE

la propunerea legislativa pentru debirocratizarea activitatii economice a microintreprinderilor prin modificarea
Legii nr. 82/1991 a contabilita^ii

L535/2020

Observa^iiAmendamente admiseText propunere legislativaNr.
crt

Amendament de 
tehnica legislativa, 
conform avizului 
Consiliului Legislativ

Titlul legii:
Lege pentru debirocratizarea activita^ii 
economice a microintreprinderilor prin 

modificarea Legii nr. 82/1991 a contabilita^ii

Titlul legii:
Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din
Legea contabilitatii nr. 82/1991

1.

Articol unic ■ Alineatul (2) al articolului 28 din 
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 
18 iunie 2008, cu modificariie si completarile 
ulterioare, se modifica si va avea urmatorul 
cuprins:
(2) Ministerul Finantelor Publice poate stabili 
intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale 
Ministerului Finantelor Publice a situatiilor 
fmanciare sau a unor raportari contabile §i la alte 
perioade decat anual, in cadrul exercitiului

AmendamentArt. 1. - Alineatul (2) al articolului 28 din Legea nr. 
82/1991 a contabilitatii, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 454 din 18 iunie 
2008, cu modificariie si completarile ulterioare, se 
modifica §i va avea urmatorul cuprins:

2.
adoptat de Comisia 

buget, 
activitate

pentru 
finance, 
bancara ^i piafa de 
capital, cu majoritate
de voturi.

„{2) Ministerul Finantelor Publice poate stabili 
intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale 
Ministerului Finantelor Publice a situatiilor 
financiare sau a unor raportari contabile §i la alte 
perioade decat anual, in cadrul exercitiului



financiar, doar pentru persoanele care au 
realizat venituri care au depasit echivalentul in 
lei a 1.000.000 euro la data de 31 decembrie a 
anului fiscal precedent."

financiar, de catre persoanele care au realizat o 
cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in 
lei a 1.000.000 euro la data de 31 decembrie a 
exercitiului financiar precedent.

Art. II. - Ministerul Finantelor Publice va revizui 
normele metodologice de aplicare a prezentelor 
modificari in termen de 30 de zile de la intrarea in 
vigoare a prezentului act normativ.

3. Articolul II se elimina Amendament 
adoptat de Comisia 
pentru 
finance, 
bancara $i pia^a de 
capital, cu majoritate 
de voturi.

buget,
activitate




