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LEGAL │ TAX NEWS 
 
MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ORDINULUI MINISTRULUI FINANŢELOR PUBLICE NR. 
1752/2005 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME CU 
DIRECTIVELE EUROPENE  
 
 
Bucureşti, 22 ianuarie 2008 
 
În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25/14.01.2008 a fost publicat Ordinul ministrului economiei şi 
finanţelor nr. 2374/2007 (denumit în continuare “Ordinul nr. 2374/2007”), pentru modificarea si comple-
tarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1752/2005, pentru aprobarea reglementărilor contabile 
conforme cu directivele europene (denumit în continuare “Ordinul nr. 1752/2005”). 
 
În cele ce urmează vom prezenta principalele amendamente aduse Ordinului nr. 1752/2005: 
 
1. Se prevede posibilitatea opţiunii între Reglementările contabile conforme cu Directiva a Vll-a a Co-

munităţilor Economice Europene si Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS, inclu-
siv IAS) în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate. Odată exprimată opţiunea pen-
tru aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară nu se vor mai putea efectua rapor-
tări conform cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a Vll-a a Comunităţilor Economice Eu-
ropene. Ordinul nr. 2374/2007 prevede totodată o serie de persoane juridice de interes public care 
sunt exceptate de la beneficiul opţiunii. 

 
2. Se prevede expres posibilitatea diminuării valorii contabile a activelor imobilizate cu durată limitată de 

utilizare economică cu pierderile cumulate din depreciere. 
 
3. Un nou aspect reglementat prin Ordinul nr. 2374/2007 priveşte modalitatea de înregistrare contabilă a 

operaţiunilor de leaseback în funcţie de tipul contractului de leasing. Astfel, în cazul leasingului finan-
ciar, tranzacţia este considerată un mijloc prin care locatorul acordă o finanţare locatarului, activul 
având rol de garanţie, iar locatarul nu va recunoaşte în contabilitate operaţiunea de vânzare a activu-
lui. În cazul leasingului operaţional, locatarul înregistrează o tranzacţie de vânzare, cu înregistrarea 
scoaterii din evidenţă a activului şi a sumelor încasate sau de încasat. 

 
4. Costul la care se evaluează iniţial o imobilizare corporală recunoscută ca activ poate include anumite 

costuri legate de construcţia unei imobilizări corporale, precum si costurile estimate iniţial cu demon-
tarea şi mutarea acesteia la scoaterea din evidenţă, precum şi cu restaurarea amplasamentului pe 
care este poziţionată imobilizarea, cu condiţia ca aceste sume să poată fi estimate credibil şi entitatea 
să aibă o obligaţie legată de demontare, mutare a imobilizării corporale şi de refacere a amplasamen-
tului. 

 
5. Se vor înregistra in contabilitate cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în 

baza unui contract de închiriere, locaţie de gestiune sau alte contracte similare. 
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6. Investiţiile efectuate la imobilizările corporale închiriate sunt supuse amortizării pe durata contractului 

de închiriere, însă la expirarea contractului de închiriere, valoarea investiţiilor efectuate şi a amortiză-
rii corespunzătoare trebuie cedată proprietarului imobilizării. 

 
7. Se prevede expres înregistrarea în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 

pentru care s-a efectuat reevaluarea a amortizării calculate pentru imobilizările corporale reevaluate. 
 
8. Activele cu ciclu lung de fabricaţie destinate vânzării se vor cuprinde în categoria stocurilor. 
 
9. Pentru bunurile achiziţionate însoţite de factură sau aviz de primire a mărfii, pentru care factura va 

sosi ulterior, va fi utilizat la înregistrarea în contabilitate cursul valutar de la data recepţiei bunurilor. 
 
10. Se înlătura dispoziţiile speciale privind calculul TVA-ului. 
 
11. În cazul în care există obligaţii de natura pensiilor şi se constituie provizioane, valoarea provizioanelor 

pentru pensii se va stabili de către specialişti în domeniu. 
 
12. Se instituie obligaţia constituirii unui provizion pentru restructurare, in anumite condiţii. Provizionul 

aferent restructurării va include numai costurile directe generate de restructurare. 
 
13. Este reglementată expres situaţia câştigurilor sau pierderilor legate de emiterea, răscumpărarea, 

vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entităţii (acţiuni, 
părţi sociale). 

 
14. Ordinul nr. 2374/2007 stabileşte explicit că evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului conta-

bil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea 
profitului. Entităţile nu pot reveni asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului. Pe 
de altă parte se prevede că pierderea contabilă reportată poate fi acoperită şi prin primele de capital. 

 
15. Se stabileşte expres obligaţia întocmirii şi publicării situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financia-

re anuale consolidate în moneda naţională. 
 
16. Se introduc noi conturi de capital privind câştiguri sau pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, 

vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii în Planul de conturi 
general. 

 
17. Au fost modificate structura bilanţului, structura bilanţului prescurtat şi structura modificărilor capitalu-

lui propriu. 
 
18. Este introdusă posibilitatea exprimării, în contul de profit şi pierdere, a veniturilor şi a cheltuielilor la 

cursurile de schimb de la data tranzacţiilor, în cazul în care cursul mediu fluctuează semnificativ, în 
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vederea convertirii situaţiilor financiare anuale ale societăţilor nerezidente după metoda cursului de 
închidere. 

 
Prevederile Ordinului nr. 2374/2007 se aplică începând cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar 
2007. 
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DESPRE NOI 
 
bpv GRIGORESCU este o societate de avocaţi înfiinţată de foşti parteneri şi avocaţi seniori din reputate 
firme internaţionale. bpv Grigorescu oferă consultanţă juridică în domeniile de drept societar şi comercial, 
fuziuni şi achiziţii, dreptul concurenţei, drept bancar şi financiar, drept imobiliar şi construcţii, dreptul mun-
cii şi pensii, achiziţii publice şi concesiuni, drept fiscal. bpv GRIGORESCU este membru fondator al bpv 
LEGAL, o alianţă de societăţi independente de avocatură în domeniul comercial, reprezentată în Bruxel-
les, Bucureşti, Budapesta, Praga şi Viena, care oferă servicii de consultanţă juridică multijurisdicţională în 
Centrul şi Estul Europei.  
 
În scurt timp de la înfiinţare, bpv GRIGORESCU a primit recunoaşteri profesionale remarcabile de la pres-
tigioasele directoare juridice internaţionale Chambers & Partners, Legal 500 EMEA şi PLC Which 
Lawyer? pentru activitatea în domeniile principale de expertiză ale societăţii: drept societar, fuziuni şi 
achiziţii, dreptul concurenţei, drept imobiliar şi drept fiscal. 
 
Client feedback was highly positive regarding bpv Grigorescu lawyers’ “excellent understanding of 
Romanian law, combined with international commercial law,” while another stated: “The team always has 
the solution” (Chambers and Partners, 2007 
edition). 
 
Selecţia completă a recomandărilor este disponibilă în secţiunea "Noutăţi" a website- ului nostru la 
www.bpv-grigorescu.com. 
 
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la: Grigorescu şi Asociaţii SCA │ Bd. Ion 
Mihalache nr. 65, Corp A, Et. 3, RO- 011174 Bucureşti │ Telefon: +40 21 222 999 0 │ Fax: +40 21 222 
999 1 │ Email: office@bpv-grigorescu.com │ 


