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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
                 

  Sectiunea 1                                
                                    Titlul proiectului de act normativ 

 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 
 
 

 
Secţiunea a 2-a                                                    

 Motivul emiterii actului normativ  
 

1. Descrierea situaţiei actuale  şi schimbări preconizate 
 

- În conformitate cu prevederile art. II alin. 1 din Legea nr. 259/2007  
pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
aplicarea prevederilor art.2 alin (2) lit. d) şi ale art.27 alin. (3) din Legea 
contabilităţii nr. 82/1991, republicată, se suspendă până la data de 1 ianuarie 
2009. 
      Aplicarea de la 1 ianuarie 2009 a prevederilor respective cu privire la 
existenţa exerciţiului financiar diferit de anul calendaristic pentru sucursalele 
şi filialele cu sediul în România, care aparţin unor persoane juridice străine, 
dacă exerciţiul financiar diferă pentru societate/societate mamă, presupune 
modificarea în acest sens a prevederilor din Codul Fiscal conform cărora anul 
fiscal este anul calendaristic precum şi crearea unor reguli de tranziţie 
pentru perioada impozabilă. 
    Banca Naţională a României elaborează şi transmite la Banca Centrală 
Europeană conturile financiare anuale ale sectoarelor economiei, utilizând în 
acest scop informaţii obţinute din situaţiile financiare anuale ale operatorilor 
economici. 
   Deasemenea, Institutul Naţional de Statistică utilizează surse de date 
administrative, fapt ce determină necesitatea ca exerciţiul financiar să 
coincidă cu anul calendaristic. 
- în prezent situaţiile financiare anuale se păstreză în conformitate cu 
prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, pe o perioada de 10 
ani. 
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2. Schimbări preconizate: 

- modificarea termenului de la care exerciţiul financiar să poată fi  
diferit de anul calendaristic;  
               - componenta de “Contabilitate destinata analizarii costurilor 
programelor aprobate” prevazută la art.2, alin(2), lit.d) nu poate fi 
implementată inainte de etapa de evaluare a rezultatelor componentei de 
programare bugetare si în consecinţă se propune ca aplicarea prevederilor 
art.2, alin(2), lit.d) din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicată, să se 
suspende pâna la 1 ianuarie 2012. 

- modificarea termenului de păstrare a situaţiilor financiare de la  
10 la 20 de ani.  
 

Secţiunea a 3-a                                      
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 
1. Impactul macroeconomic                                                    
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Impactul social                      
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4. Impactul asupra mediului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
                                               

Secţiunea a 4-a                     
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen 

scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
                       
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

              
  Secţiunea a 5-a                                                   

         Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
 

1. Proiecte de acte normative suplimentare 
             La data intrării  în vigoare a prezentei legi se modifică art. II alin (1) 
din Legea nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 
nr. 82/1991. 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia 
comunitară în materie 
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

   4. Evaluarea conformităţii cu legislaţia comunitară 
  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 
1.     Informaţii  privind  procesul  de  consultare  cu  organizaţii  
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

       2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii 
este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
    3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, 
în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
    4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
       5. Informaţii privind necesitatea avizării proiectului de act normativ 
de către urmatoarele instituţii: 
    a) Consiliul Legislativ; 
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; 
    c) Consiliul Economic şi Social; 
    d) Consiliul Concurenţei; 
    e) Curtea de Conturi. 
    Este necesară avizarea proiectului de către Consiliul legislativ. 

 
 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
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proiectului de act normativ 
 

    1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 
    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

    1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de 
către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente 
   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 
         Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de ordonanţă de urgenţă 
anexat, pe care îl propunem  Guvernului spre aprobare. 
 
 
 
 

MINISTRUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR   

VARUJAN VOSGANIAN 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL, 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 

CĂTĂLIN PREDOIU 

 

 

 

 



 5

 

 

 

 

 

 

SECRETAR DE STAT 

CĂTĂLIN DOICĂ 

 

  

 

DIREŢIA GENERALĂ JURIDICĂ 

AVIZ FAVORABIL 

DIRECTOR GENERAL, 

CIPRIAN BADEA 

 

 

 

DIRECŢIA DE REGLEMENTĂRI CONTABILE 

DIRECTOR, 

GEORGETA PETRE 

 

 

 

 


