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    *) Not ă CTCE: 
    Forma actualizat ă a acestui act normativ pân ă la data de 2 martie 2015 este 
realizat ă de c ătre Departamentul juridic din cadrul S.C. " Centrul  Teritorial de 
Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neam ţ prin includerea tuturor modific ărilor şi 
complet ărilor aduse de c ătre: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 ; LEGEA 
nr. 187 din 24 octombrie 2012 ; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 . 
 
    Con ţinutul acestui act apar ţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic S.A. Piatra-Neam ţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind 
destinat pentru informarea utilizatorilor. 
--------------- 
    **) Republicat ă în temeiul art. II din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 
102/2007  pentru modificarea şi completarea Legii contabilit ăţii nr. 82/1991 , 
publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 9 din 10 octombrie 2007, 
aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 86/2008 , publicat ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 292 din 15 aprilie 2008, dâ ndu-se textelor o nou ă numerotare. 
    Legea contabilit ăţii nr. 82/1991  a mai fost republicat ă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005 şi ulterior a mai fost modificat ă 
prin Legea nr. 259/2007  pentru modificarea şi completarea Legii contabilit ăţii nr. 
82/1991 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 6 din 27 iulie 
2007. 
────────── 
    *) Not ă CTCE: 
    Conform art. II din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în 
MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, în t ot cuprinsul Legii contabilit ăţii 
nr. 82/1991 , republicat ă, sintagmele "auditor financiar" şi "audit financiar" se 
înlocuiesc cu sintagmele "auditor statutar" şi "audit statutar". 
────────── 
────────── 
    *) Not ă CTCE: 
    Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 52 
din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi func ţionarea Ministerului Finan ţelor 
Publice. Înlocuirea denumirii "Ministerul Economiei  şi Finan ţelor" cu denumirea 
"Ministerului Finan ţelor Publice" s-a realizat direct în textul formei actualizate. 
    Prin HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 41 
din 23 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi func ţionarea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protec ţiei Sociale. Înlocuirea denumirii "Ministerul Munci i, Familiei şi 
Egalit ăţii de Şanse" cu denumirea "Ministerului Muncii, Familiei şi Protec ţiei 
Sociale" s-a realizat direct în textul formei actua lizate. 
────────── 
 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
 
    ART. 1 
    (1) Societ ăţile comerciale, societ ăţile/companiile na ţionale, regiile autonome, 
institutele na ţionale de cercetare-dezvoltare, societ ăţile cooperatiste şi celelalte 



persoane juridice au obliga ţia s ă organizeze şi s ă conduc ă contabilitatea financiar ă, 
potrivit prezentei legi. 
    (2) Institu ţiile publice, asocia ţiile şi celelalte persoane juridice cu şi f ăr ă 
scop patrimonial au obliga ţia s ă organizeze şi s ă conduc ă contabilitatea financiar ă. 
    (3) Subunit ăţile f ăr ă personalitate juridic ă, cu sediul în str ăin ătate, care 
apar ţin persoanelor prev ăzute la alin. (1) şi (2), cu sediul în România, precum şi 
subunit ăţile f ăr ă personalitate juridic ă din România care apar ţin unor persoane 
juridice cu sediul în str ăin ătate au obliga ţia s ă organizeze şi s ă conduc ă 
contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi. 
    (4) Organismele de plasament colectiv care nu s unt constituite prin act 
constitutiv, astfel cum sunt prev ăzute în legisla ţia pie ţei de capital, fondurile de 
pensii facultative, fondurile de pensii administrat e privat şi alte entit ăţi 
organizate pe baza Codului civil au obliga ţia s ă organizeze şi s ă conduc ă 
contabilitatea financiar ă. 
     (5) Persoanele fizice care desf ăşoar ă activit ăţi în scopul realiz ării de 
venituri au obliga ţia s ă conduc ă eviden ţa contabil ă pe baza regulilor contabilit ăţii 
în partid ă simpl ă sau, la op ţiunea acestora, pe baza regulilor contabilit ăţii în 
partid ă dubl ă, potrivit reglement ărilor contabile emise în acest sens, cu excep ţia 
situa ţiei în care în legisla ţia fiscal ă se prevede altfel. 
---------- 
    Alin. (5) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014. 
 
    (6) Persoanele prev ăzute la alin. (1)-(4) organizeaz ă şi conduc, dup ă caz, şi 
contabilitatea de gestiune, potrivit reglement ărilor elaborate în acest sens. 
------------ 
    Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    ART. 2  
    (1) Contabilitatea este o activitate specializa t ă în m ăsurarea, evaluarea, 
cunoa şterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
precum şi a rezultatelor ob ţinute din activitatea persoanelor prev ăzute la art. 1. În 
acest scop, contabilitatea trebuie s ă asigure înregistrarea cronologic ă şi 
sistematic ă, prelucrarea, publicarea şi p ăstrarea informa ţiilor cu privire la pozi ţia 
financiar ă, performan ţa financiar ă şi alte informa ţii referitoare la activitatea 
desf ăşurat ă, atât pentru cerin ţele interne ale acestora, cât şi în rela ţiile cu 
investitorii prezen ţi şi poten ţiali, creditorii financiari şi comerciali, clien ţii, 
institu ţiile publice şi al ţi utilizatori. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 
2011. 
 
    (2) Contabilitatea public ă cuprinde: 
    a) contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetare, care s ă reflecte 
încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerci ţiului bugetar; 
    b) contabilitatea Trezoreriei Statului; 
    c) contabilitatea general ă bazat ă pe principiul constat ării drepturilor şi 
obliga ţiilor, care s ă reflecte evolu ţia situa ţiei financiare şi patrimoniale, precum 
şi a excedentului sau a deficitului patrimonial; 
    d) abrogat ă. 
------------ 
    Litera d) a alin. (2) al art. 2 a fost abrogat ă de pct. 3 al art. I din ORDONAN ŢA 
DE URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 



    (3) Contabilitatea institu ţiilor publice asigur ă informa ţii ordonatorilor de 
credite cu privire la execu ţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat 
în administrare, precum şi pentru întocmirea contului general anual de execu ţie a 
bugetului de stat, a contului anual de execu ţie a bugetului asigur ărilor sociale de 
stat, fondurilor speciale, precum şi a conturilor anuale de execu ţie ale bugetelor 
locale. 
    ART. 3  
    (1) Contabilitatea se ţine în limba român ă şi în moneda na ţional ă. 
    (2) Contabilitatea opera ţiunilor efectuate în valut ă se ţine atât în moneda 
naţional ă, cât şi în valut ă, potrivit reglement ărilor elaborate în acest sens. 
    (3) Abrogat. 
------------ 
    Alin. (3) al art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al  art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 
2011. 
 
    ART. 4  
    (1) Ministerul Finan ţelor Publice elaboreaz ă şi emite norme şi reglement ări în 
domeniul contabilit ăţii, planul de conturi general, modelele situa ţiilor financiare, 
registrelor şi formularelor comune privind activitatea financiar ă şi contabil ă, 
normele metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. 
 
    (2) Ministerul Finan ţelor Publice elaboreaz ă şi emite norme privind 
contabilitatea în partid ă simpl ă. 
     (3) Normele şi reglement ările contabile specifice anumitor domenii de activi tate 
se elaboreaz ă şi se emit de institu ţiile cu atribu ţii în acest sens, cu avizul 
Ministerului Finan ţelor Publice, dup ă cum urmeaz ă: 
    a) de c ătre Banca Na ţional ă a României, pentru institu ţiile de credit, 
institu ţiile financiare nebancare, definite potrivit reglem ent ărilor legale, înscrise 
în Registrul general, institu ţiile de plat ă şi institu ţiile emitente de moned ă 
electronic ă, definite potrivit legii, care acord ă credite legate de serviciile de 
plat ă şi a c ăror activitate este limitat ă la prestarea de servicii de plat ă, 
respectiv emitere de moned ă electronic ă şi prestare de servicii de plat ă, şi pentru 
Fondul de garantare a depozitelor în sistemul banca r; 
    b) de c ătre Autoritatea de Supraveghere Financiar ă, pentru entit ăţile autorizate, 
reglementate şi supravegheate de aceast ă institu ţie. 
---------- 
    Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014. 
 
    (4) Elaborarea reglement ărilor prev ăzute la alin. (1), (2) şi (3) se face cu 
consultarea organismelor profesionale de profil. 
    ART. 5  
    (1) Persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obliga ţia s ă conduc ă 
contabilitatea în partid ă dubl ă şi s ă întocmeasc ă situa ţii financiare anuale, 
potrivit reglement ărilor contabile aplicabile. Subunit ăţile deschise în România de 
societ ăţi rezidente în state apar ţinând Spa ţiului Economic European au obliga ţia s ă 
organizeze şi s ă conduc ă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, f ăr ă a 
întocmi situa ţii financiare anuale pentru propria activitate. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 
2011. 
 
     (1^1) Abrogat. 
---------- 



    Alin. (1^1) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014. 
 
     (1^2) Abrogat. 
---------- 
    Alin. (1^2) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014. 
 
     (1^3) Abrogat. 
---------- 
    Alin. (1^3) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014. 
 
     (1^4) Abrogat. 
---------- 
    Alin. (1^4) al art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014. 
 
    (2) Categoriile de persoane care pot ţine contabilitatea în partid ă simpl ă se 
stabilesc prin ordin al ministrului finan ţelor publice. 
    (3) Pentru organiza ţii patronale şi sindicale, precum şi pentru alte categorii de 
organiza ţii f ăr ă scop patrimonial, care nu desf ăşoar ă activit ăţi economice, 
Ministerul Finan ţelor Publice aprob ă un sistem simplificat de raportare financiar ă, 
având în vedere şi cerin ţele organismelor europene de profil. 
    ART. 6  
    (1) Orice opera ţiune economico-financiar ă efectuat ă se consemneaz ă în momentul 
efectu ării ei într-un document care st ă la baza înregistr ărilor în contabilitate, 
dobândind astfel calitatea de document justificativ . 
    (2) Documentele justificative care stau la baza  înregistr ărilor în contabilitate 
angajeaz ă r ăspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a 
celor care le-au înregistrat în contabilitate, dup ă caz. 
    ART. 7  
    (1) Persoanele prev ăzute la art. 1 au obliga ţia s ă efectueze inventarierea 
general ă a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
deţinute la începutul activit ăţii, cel pu ţin o dat ă în cursul exerci ţiului financiar, 
precum şi în cazul fuziunii, diviz ării sau lichid ării şi în alte situa ţii prev ăzute 
de lege. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 
2011. 
 
    (2) Ministerul Finan ţelor Publice poate aproba excep ţii de la regula 
inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracte r special aflate în administrarea 
institu ţiilor publice, la propunerea ordonatorilor principa li de credite. 
    (3) Rezultatul inventarierii se înregistreaz ă în contabilitate potrivit 
reglement ărilor contabile aplicabile. 
    ART. 8  
    (1) Evaluarea elementelor de ţinute cu ocazia inventarierii şi prezentarea 
acestora în situa ţiile financiare anuale se fac potrivit reglement ărilor contabile 
aplicabile. 
    (2) Reevaluarea imobiliz ărilor corporale se face la valoarea just ă, în 
conformitate cu prevederile reglement ărilor contabile aplicabile. 
------------ 



    Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 
2011. 
 
    (3) Evaluarea elementelor monetare în valut ă şi a celor exprimate în lei, a c ăror 
decontare se face în func ţie de cursul unei valute, se efectueaz ă potrivit 
reglement ărilor contabile aplicabile. 
------------ 
    Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 
2011. 
 
    (4) Valoarea activelor şi datoriilor, cu ocazia reorganiz ărilor efectuate 
potrivit legii, se determin ă, de regul ă, de evaluatori autoriza ţi conform 
reglement ărilor legale în vigoare. 
    ART. 9  
    (1) Documentele oficiale de prezentare a activi t ăţii economico-financiare a 
persoanelor prev ăzute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situa ţiile financiare anuale, 
întocmite potrivit reglement ărilor contabile aplicabile şi care trebuie s ă ofere o 
imagine fidel ă a pozi ţiei financiare, performan ţei financiare şi a altor informa ţii, 
în condi ţiile legii, referitoare la activitatea desf ăşurat ă. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 10  al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (2) Pentru institu ţiile publice documentul oficial de prezentare a sit uaţiei 
patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unit ăţilor administrativ-
teritoriale şi a execu ţiei bugetului de venituri şi cheltuieli este situa ţia 
financiar ă trimestrial ă şi anual ă. 
    (3) Societ ăţile-mam ă, definite astfel în reglement ările contabile aplicabile 
grupurilor de societ ăţi, întocmesc şi prezint ă şi situa ţii financiare anuale 
consolidate, în condi ţiile prev ăzute de reglement ările contabile aplicabile. 
---------- 
    Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014. 
 
    CAP. II  
    Organizarea şi conducerea contabilit ăţii 
 
    ART. 10  
    (1) R ăspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilit ăţii la persoanele 
prev ăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorul ui, ordonatorului de credite 
sau altei persoane care are obliga ţia gestion ării entit ăţii respective. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 1 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (2) Contabilitatea se organizeaz ă şi se conduce, de regul ă, în compartimente 
distincte, conduse de c ătre directorul economic, contabilul- şef sau alt ă persoan ă 
împuternicit ă s ă îndeplineasc ă aceast ă func ţie. Aceste persoane trebuie s ă aib ă 
studii economice superioare. 
    Prin persoan ă împuternicit ă s ă îndeplineasc ă func ţia de director economic sau 
contabil- şef se în ţelege o persoan ă angajat ă potrivit legii şi care are atribu ţii 
privind conducerea contabilit ăţii entit ăţii. 
---------- 



    Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5  al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 
decembrie 2014. 
 
    (3) Contabilitatea poate fi organizat ă şi condus ă pe baz ă de contracte de 
prest ări de servicii în domeniul contabilit ăţii, încheiate cu persoane fizice sau 
juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Cor pului Exper ţilor Contabili şi 
Contabililor Autoriza ţi din România. 
     (3^1) Abrogat. 
---------- 
    Alin. (3^1) al art. 10 a fost abrogat de pct. 6  al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 
decembrie 2014. 
 
    (4) R ăspunderea pentru aplicarea necorespunz ătoare a reglement ărilor contabile 
revine directorului economic, contabilului- şef sau altei persoane împuternicite s ă 
îndeplineasc ă aceast ă func ţie, împreun ă cu personalul din subordine. În cazul în care 
contabilitatea este condus ă pe baz ă de contract de prest ări de servicii, încheiat cu 
persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit l egii, membre ale Corpului 
Exper ţilor Contabili şi Contabililor Autoriza ţi din România, r ăspunderea pentru 
conducerea contabilit ăţii revine acestora, potrivit legii şi prevederilor 
contractuale. 
    (4^1) În cazul persoanelor prev ăzute la art. 1 alin. (5), r ăspunderea pentru 
organizarea contabilit ăţii revine acestora. Conducerea contabilit ăţii se poate 
efectua de c ătre aceste persoane, situa ţie în care r ăspunderea pentru conducerea 
contabilit ăţii revine acestora. În cazul în care contabilitatea  este condus ă potrivit 
prevederilor art. 10 alin. (2) şi (3) sau pe baz ă de contracte/conven ţii civile 
încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice  care au studii economice 
superioare, r ăspunderea pentru conducerea contabilit ăţii revine acestor persoane, 
potrivit legii şi prevederilor contractuale. 
------------ 
    Alin. (4^1) al art. 10 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (5) Institu ţiile publice la care contabilitatea nu este organiz at ă în 
compartimente distincte sau care nu au persoane înc adrate cu contract individual de 
muncă sau numite într-o func ţie public ă, potrivit legii, pot încheia contracte de 
prest ări de servicii, pentru conducerea contabilit ăţii şi întocmirea situa ţiilor 
financiare trimestriale şi anuale, cu persoane fizice sau juridice, autoriza te 
potrivit legii, membre ale Corpului Exper ţilor Contabili şi Contabililor Autoriza ţi 
din România. Încheierea contractelor se face cu res pectarea reglement ărilor privind 
achizi ţiile publice de bunuri şi servicii. Plata serviciilor respective se face di n 
fonduri publice cu aceast ă destina ţie. 
------------ 
    Alin. (5) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 1 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    ART. 11 
    De ţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activ elor şi datoriilor, precum 
şi efectuarea de opera ţiuni economico-financiare, f ăr ă s ă fie înregistrate în 
contabilitate, sunt interzise. 
------------ 
    Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    ART. 12  



    (1) Contabilitatea imobiliz ărilor se ţine pe categorii şi pe fiecare obiect de 
eviden ţă. 
    (2) Contabilitatea stocurilor se ţine cantitativ şi valoric sau numai valoric, în 
condi ţiile stabilite de reglement ările legale. 
    ART. 13 
    Înregistrarea, evaluarea şi prezentarea elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii se efectueaz ă conform reglement ărilor contabile 
aplicabile. 
------------ 
    Art. 13 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    ART. 14 
    Abrogat. 
------------ 
    Art. 14 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    ART. 15  
    Valoarea ac ţiunilor emise sau a altor titluri, precum şi v ărs ămintele efectuate 
în contul capitalului subscris se reflect ă distinct în contabilitate. 
    ART. 16  
    Contabilitatea clien ţilor şi furnizorilor, a celorlalte crean ţe şi obliga ţii se 
ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoan ă fizic ă sau juridic ă. 
    ART. 17  
    (1) Contabilitatea cheltuielilor se ţine pe feluri de cheltuieli, dup ă natura sau 
destina ţia lor, dup ă caz. 
    (2) Contabilitatea veniturilor se ţine pe feluri de venituri, dup ă natura sau 
sursa lor, dup ă caz. 
    (3) Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat se 
ţine pe subdiviziunile clasifica ţiei bugetare. 
    ART. 18  
    Contabilitatea institu ţiilor publice asigur ă înregistrarea drepturilor 
constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bu getare, angajamentelor legale, 
pl ăţilor de cas ă şi a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasi fica ţiei 
bugetare, potrivit bugetului aprobat şi normelor metodologice elaborate de Ministerul 
Finan ţelor Publice. 
    ART. 19  
    (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se  stabile şte cumulat de la 
începutul exerci ţiului financiar. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se 
efectueaz ă, de regul ă, la sfâr şitul exerci ţiului financiar. 
    (2) Rezultatul definitiv al exerci ţiului financiar se stabile şte la închiderea 
acestuia. 
    (3) Repartizarea profitului se înregistreaz ă în contabilitate pe destina ţii, dup ă 
aprobarea situa ţiilor financiare anuale. 
    (4) Pierderea contabil ă reportat ă se acoper ă din profitul exerci ţiului financiar 
şi cel reportat, din rezerve, prime de capital şi capital social, potrivit hot ărârii 
adun ării generale a ac ţionarilor sau asocia ţilor. 
    (5) La institu ţiile publice rezultatul execu ţiei bugetare se stabile şte anual, 
potrivit reglement ărilor contabile elaborate în acest sens. 
------------ 
    Alin. (5) al art. 19 a fost modificat de pct. 1 7 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (6) Excedentul sau deficitul patrimonial se det ermin ă de c ătre institu ţiile 
publice, în conformitate cu normele metodologice el aborate de Ministerul Finan ţelor 
Publice. 
 



    CAP. III  
    Registrele de contabilitate 
 
    ART. 20  
    Registrele de contabilitate obligatorii sunt: R egistrul-jurnal, Registrul-
inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi p ăstrarea registrelor de 
contabilitate se efectueaz ă conform normelor elaborate de Ministerul Finan ţelor 
Publice. 
    ART. 21  
    Registrele de contabilitate se utilizeaz ă în strict ă concordan ţă cu destina ţia 
acestora şi se prezint ă în mod ordonat şi astfel completate încât s ă permit ă, în 
orice moment, identificarea şi controlul opera ţiunilor contabile efectuate. 
    ART. 22 
    Pentru verificarea înregistr ării corecte în contabilitate a opera ţiunilor 
efectuate se întocme şte balan ţa de verificare, cel pu ţin la încheierea exerci ţiului 
financiar, la termenele de întocmire a situa ţiilor financiare, a raport ărilor 
contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie  s ă întocmeasc ă 
declara ţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legi i. 
------------ 
    Art. 22 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    ART. 23 
    (1) Persoanele prev ăzute la art. 1 care utilizeaz ă sisteme informatice de 
prelucrare automat ă a datelor au obliga ţia s ă asigure prelucrarea datelor 
înregistrate în contabilitate în conformitate cu re glement ările contabile aplicabile, 
controlul şi p ăstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 an i. 
    (2) Persoanele prev ăzute la alin. (1) au obliga ţia s ă asigure autorit ăţilor 
fiscale accesul la datele p ăstrate pe suporturi tehnice. 
------------ 
    Art. 23 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    ART. 24  
    Înregistrarea în contabilitate a opera ţiunilor determinate de fuziunea, divizarea 
sau încetarea, potrivit legii, a activit ăţii persoanelor prev ăzute la art. 1 se face 
pe baza documentelor corespunz ătoare întocmite în asemenea situa ţii. 
    ART. 25  
    (1) Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care 
stau la baza înregistr ărilor în contabilitatea financiar ă se p ăstreaz ă în arhiva 
persoanelor prev ăzute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la da ta încheierii 
exerci ţiului financiar în cursul c ăruia au fost întocmite, cu excep ţia statelor de 
salarii, care se p ăstreaz ă timp de 50 de ani. 
    (2) Prin excep ţie de la prevederile alin. (1) se pot stabili, în m od justificat, 
prin ordin al ministrului finan ţelor publice, registrele de contabilitate şi 
documentele justificative care se p ăstreaz ă timp de 5 ani. 
 
 
    ART. 25^1 
    În cazul reorganiz ării persoanelor juridice, acestea vor lua m ăsuri pentru 
păstrarea şi arhivarea, potrivit legii, a documentelor justifi cative şi a registrelor 
de contabilitate. 
------------ 
    Art. 25^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 
din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    ART. 26 
    În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a  documentelor financiar-contabile 
se vor lua m ăsuri de reconstituire a acestora, potrivit reglemen t ărilor emise în 



acest sens, în termen de maximum 30 de zile de la c onstatare, iar în caz de for ţă 
major ă, în termen de 90 de zile de la constatarea încet ării acesteia. 
------------ 
    Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    CAP IV 
    Situa ţii financiare 
 
 
    ART. 27 
    (1) Exerci ţiul financiar reprezint ă perioada pentru care trebuie întocmite 
situa ţiile financiare anuale şi, de regul ă, coincide cu anul calendaristic. 
    (2) Durata exerci ţiului financiar este de 12 luni. 
    (3) Exerci ţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristi c pentru 
sucursalele cu sediul în România, care apar ţin unei persoane juridice cu sediul în 
str ăin ătate, precum şi pentru persoanele juridice cu sediul în România. 
 
    (4) Prevederile alin. (3) nu se aplic ă: institu ţiilor de credit, institu ţiilor 
financiare nebancare, definite potrivit legii, însc rise în Registrul general, 
institu ţiilor de plat ă şi institu ţiilor emitente de moned ă electronic ă, definite 
potrivit legii, care acord ă credite legate de serviciile de plat ă şi a c ăror 
activitate este limitat ă la prestarea de servicii de plat ă, respectiv emitere de 
monedă electronic ă şi prestare de servicii de plat ă, entit ăţilor autorizate, 
reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Fina nciar ă. 
    (5) Persoanele nou-înfiin ţate, care se încadreaz ă în categoria celor prev ăzute la 
alin. (3), pot opta pentru un exerci ţiu financiar diferit de anul calendaristic de la 
data înfiin ţării acestora. 
    (6) Persoanele care opteaz ă pentru un exerci ţiu financiar diferit de anul 
calendaristic, potrivit alin. (3) şi (5), au urm ătoarele obliga ţii: 
    a) s ă întocmeasc ă şi s ă depun ă raport ări contabile anuale la unit ăţile 
teritoriale ale Ministerului Finan ţelor Publice, în condi ţiile prev ăzute la art. 37; 
    b) s ă în ştiin ţeze în scris unitatea teritorial ă a Ministerului Finan ţelor Publice 
despre exerci ţiul financiar ales, cu cel pu ţin 30 de zile calendaristice înainte de 
începutul exerci ţiului financiar ales. Persoanele nou-înfiin ţate depun în ştiin ţarea 
respectiv ă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiin ţării. 
    (7) Cu excep ţia cazurilor în care persoana juridic ă str ăin ă sau societatea-mam ă 
str ăin ă î şi schimb ă data de raportare ori au loc opera ţiuni de reorganizare, potrivit 
legii, data aleas ă pentru întocmirea de situa ţii financiare anuale în condi ţiile 
prev ăzute la alin. (3) nu poate fi modificat ă de la un exerci ţiu financiar la altul. 
    (8) Exerci ţiul financiar al unit ăţilor nou-înfiin ţate începe la data înfiin ţării, 
potrivit legii. 
    (9) Exerci ţiul financiar al unei persoane juridice care se lic hideaz ă începe în 
ziua urm ătoare încheierii exerci ţiului financiar anterior şi se încheie în ziua 
precedent ă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidar e este considerat ă un 
exerci ţiu financiar distinct fa ţă de cel precedent, indiferent de durata sa. 
    (10) Exerci ţiul financiar pentru institu ţiile publice este anul bugetar. 
---------- 
    Art. 27 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 
10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014 . 
 
    ART. 28  
    (1) Persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obliga ţia s ă întocmeasc ă 
situa ţii financiare anuale. 
---------- 
    Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 8  al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 
decembrie 2014. 
 



 
 
    (1^1) Prevederile alin. (1) se aplic ă şi în cazul fuziunii, diviz ării sau 
lichid ării, în condi ţiile legii, caz în care situa ţiile financiare au acelea şi 
componente cu situa ţiile financiare anuale. 
---------- 
    Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 
decembrie 2014. 
 
    (2) Ministerul Finan ţelor Publice poate stabili întocmirea şi depunerea la 
unit ăţile teritoriale ale Ministerului Finan ţelor Publice a situa ţiilor financiare 
sau a unor raport ări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul 
exerci ţiului financiar. 
    (3) Pentru persoanele juridice care aplic ă Standardele interna ţionale de 
raportare financiar ă (IFRS), situa ţiile financiare au componentele prev ăzute de 
aceste standarde. 
    (4) Persoanele juridice care aplic ă reglement ările contabile conforme cu 
directivele europene întocmesc situa ţii financiare anuale, care au componentele 
prev ăzute de reglement ările contabile aplicabile. 
    (5) Abrogat. 
------------ 
    Alin. (5) al art. 28 a fost abrogat de pct. 25 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 
2011. 
 
    (6) Persoanele juridice f ăr ă scop patrimonial întocmesc situa ţii financiare 
anuale, care se compun din bilan ţ şi contul rezultatului exerci ţiului. 
------------ 
    Alin. (6) al art. 28 a fost modificat de pct. 2 4 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (7) Situa ţiile financiare anuale constituie un tot unitar şi sunt înso ţite de 
raportul administratorilor. 
    (8) Condi ţiile pentru întocmirea, auditarea şi publicarea situa ţiilor financiare 
anuale de c ătre sucursalele din România ale institu ţiilor de credit şi ale altor 
institu ţii financiare cu sediul în str ăin ătate se stabilesc de institu ţiile cu 
atribu ţii de reglementare prev ăzute la art. 4 alin. (3). Institu ţiile respective 
stabilesc şi cerin ţele referitoare la informa ţiile privind activitatea proprie a 
sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele  respective, în situa ţia în care 
acestea nu sunt obligate s ă întocmeasc ă şi s ă publice situa ţii financiare anuale 
referitoare la activitatea proprie. 
------------ 
    Alin. (8) al art. 28 a fost modificat de pct. 2 4 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (9) Institu ţiile publice întocmesc situa ţii financiare trimestriale şi anuale, 
conform normelor elaborate de Ministerul Finan ţelor Publice. 
    (10) Situa ţiile financiare anuale şi raport ările contabile se semneaz ă de c ătre 
directorul economic, contabilul- şef sau alt ă persoan ă împuternicit ă s ă îndeplineasc ă 
aceast ă func ţie. 
------------ 
    Alin. (10) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 6 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 



    (11) Situa ţiile financiare anuale şi raport ările contabile pot fi întocmite şi 
semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate  potrivit legii, membre ale 
Corpului Exper ţilor Contabili şi Contabililor Autoriza ţi din România. 
------------ 
    Alin. (11) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 6 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
     (12) Abrogat. 
---------- 
    Alin. (12) al art. 28 a fost abrogat de pct. 10  al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 
decembrie 2014. 
 
    (13) Situa ţiile financiare anuale şi raport ările contabile se semneaz ă şi de 
către administratorul sau persoana care are obliga ţia gestion ării entit ăţii. 
------------ 
    Alin. (13) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 6 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (14) Situa ţiile financiare trimestriale şi anuale ale institu ţiilor publice se 
semnează de ordonatorul de credite şi de conduc ătorul compartimentului financiar-
contabil sau de alt ă persoan ă împuternicit ă s ă îndeplineasc ă aceast ă func ţie. 
    În situa ţia în care institu ţiile publice nu au persoane încadrate cu contract 
individual de munc ă sau numite într-o func ţie public ă, potrivit legii, situa ţiile 
financiare trimestriale şi anuale se semneaz ă de ordonatorul de credite şi de 
persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit  legii, membre ale Corpului 
Exper ţilor Contabili şi Contabililor Autoriza ţi din România. 
------------ 
    Alin. (14) al art. 28 a fost introdus de pct. 2 6 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    ART. 29  
    (1) Situa ţiile financiare anuale vor fi înso ţite de raportul administratorilor, 
raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori,  dup ă caz, şi de propunerea de 
distribuire a profitului sau de acoperire a pierder ii contabile. 
    (2) O societate-mam ă trebuie s ă întocmeasc ă atât situa ţii financiare anuale 
pentru propria activitate, cât şi situa ţii financiare anuale consolidate, în 
condi ţiile prev ăzute de reglement ările contabile aplicabile. 
    (3) Dac ă situa ţiile financiare anuale ale societ ăţii-mam ă sunt prezentate în 
vederea aprob ării odat ă cu situa ţiile financiare anuale consolidate, iar societatea-
mamă are obliga ţia de auditare, cele dou ă rapoarte de audit pot fi prezentate sub 
forma unui singur raport. 
---------- 
    Alin. (3) al art. 29 a fost introdus de pct. 11  al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 
decembrie 2014. 
 
    ART. 30  
    Situa ţiile financiare anuale vor fi înso ţite de o declara ţie scris ă a persoanelor 
prev ăzute la art. 10 alin. (1) prin care î şi asum ă r ăspunderea pentru întocmirea 
situa ţiilor financiare anuale şi confirm ă c ă: 
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea  situa ţiilor financiare anuale 
sunt în conformitate cu reglement ările contabile aplicabile; 
    b) situa ţiile financiare anuale ofer ă o imagine fidel ă a pozi ţiei financiare, 
performan ţei financiare şi a celorlalte informa ţii referitoare la activitatea 
desf ăşurat ă; 



    c) persoana juridic ă î şi desf ăşoar ă activitatea în condi ţii de continuitate. 
    ART. 31  
    Situa ţiile financiare anuale consolidate trebuie s ă fie înso ţite de o declara ţie 
scris ă a administratorului societ ăţii-mam ă prin care î şi asum ă r ăspunderea pentru 
întocmirea situa ţiilor financiare anuale consolidate şi confirm ă c ă: 
    a) politicile contabile utilizate la întocmirea  situa ţiilor financiare anuale 
consolidate sunt în conformitate cu reglement ările contabile aplicabile; 
    b) situa ţiile financiare anuale consolidate ofer ă o imagine fidel ă a pozi ţiei 
financiare, a performan ţei financiare şi a celorlalte informa ţii referitoare la 
activitatea grupului. 
    ART. 32 
    (1) Membrii organelor de administra ţie, de conducere şi supraveghere ale 
persoanelor juridice au obliga ţia de a asigura ca situa ţiile financiare anuale, 
raportul administratorilor şi raportul privind pl ăţile c ătre guverne, atunci când 
exist ă obliga ţia întocmirii acestuia potrivit reglement ărilor contabile aplicabile, 
să fie întocmite şi publicate în conformitate cu legisla ţia na ţional ă. 
    (2) Membrii organelor de administra ţie, de conducere şi supraveghere ale 
societ ăţii-mam ă au obliga ţia de a asigura ca situa ţiile financiare anuale 
consolidate, raportul consolidat al administratoril or şi raportul consolidat privind 
pl ăţile c ătre guverne, atunci când exist ă obliga ţia întocmirii acestuia potrivit 
reglement ărilor contabile aplicabile, s ă fie întocmite şi publicate în conformitate 
cu legisla ţia na ţional ă. 
---------- 
    Art. 32 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 
10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014 . 
 
    ART. 33  
    (1) Obiectivul situa ţiilor financiare anuale consolidate este de a oferi  o 
imagine fidel ă a pozi ţiei financiare, performan ţei financiare şi a celorlalte 
informa ţii referitoare la activitatea grupului, potrivit re glement ărilor contabile 
aplicabile. 
    (2) Situa ţiile financiare anuale consolidate constituie un to t unitar şi au 
componentele prev ăzute de reglement ările contabile aplicabile. 
---------- 
    Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 1 3 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 
decembrie 2014. 
 
    (3) Atunci când societatea are obliga ţia s ă întocmeasc ă un raport consolidat al 
administratorilor, pe lâng ă raportul administratorilor întocmit pentru situa ţiile 
financiare anuale ale societ ăţii-mam ă, cele dou ă rapoarte pot fi prezentate sub forma 
unui singur raport. 
---------- 
    Alin. (3) al art. 33 a fost introdus de pct. 14  al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 
decembrie 2014. 
 
    ART. 34  
    (1) Situa ţiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt 
supuse auditului statutar, care se efectueaz ă de c ătre auditori statutari, persoane 
fizice sau juridice autorizate, în condi ţiile legii. 
-------------- 
    Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de art. II din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 
din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, prin 
înlocuirea sintagmei "auditor financiar" cu sintagm a "auditor statutar" şi a 
sintagmei "audit financiar" cu sintagma "audit stat utar". 
 
     (2) În în ţelesul prezentei legi, prin persoane juridice de in teres public se 
în ţelege: societ ăţile ale c ăror valori mobiliare sunt admise la tranzac ţionare pe o 



pia ţă reglementat ă; institu ţiile de credit; institu ţiile financiare nebancare, 
definite potrivit reglement ărilor legale, înscrise în Registrul general; instit uţiile 
de plat ă şi institu ţiile emitente de moned ă electronic ă, definite potrivit legii, 
care acord ă credite legate de serviciile de plat ă şi a c ăror activitate este limitat ă 
la prestarea de servicii de plat ă, respectiv emitere de moned ă electronic ă şi 
prestare de servicii de plat ă; societ ăţile de asigurare, asigurare-reasigurare şi de 
reasigurare; fondurile de pensii administrate priva t, fondurile de pensii facultative 
şi administratorii acestora; societ ăţile de servicii de investi ţii financiare, 
societ ăţile de administrare a investi ţiilor, organismele de plasament colectiv, 
depozitari centrali, casele de compensare, contrap ăr ţi centrale şi operatori de 
pia ţă/sistem autoriza ţi/aviza ţi de Autoritatea de Supraveghere Financiar ă; 
societ ăţile/companiile na ţionale; societ ăţile cu capital integral sau majoritar de 
stat; regiile autonome. 
---------- 
    Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 1 5 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 
decembrie 2014. 
 
    (2^1) Prevederile alin. (1) se aplic ă şi subunit ăţilor f ăr ă personalitate 
juridic ă din România, care apar ţin unor persoane juridice cu sediul în str ăin ătate, 
cu excep ţia subunit ăţilor deschise de societ ăţi rezidente în state apar ţinând 
Spaţiului Economic European, precum şi societ ăţilor-mam ă care au obliga ţia s ă 
întocmeasc ă situa ţii financiare anuale consolidate, potrivit reglemen t ărilor 
contabile aplicabile. 
------------ 
    Alin. (2^1) al art. 34 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (3) Sunt auditate şi situa ţiile financiare întocmite de entit ăţile care au 
aceast ă obliga ţie conform legisla ţiei specifice acestora. 
    (4) Sunt supuse, de asemenea, auditului statuta r situa ţiile financiare anuale 
întocmite în vederea efectu ării opera ţiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, 
dac ă persoanele respective au obliga ţia audit ării situa ţiilor financiare anuale. 
------------ 
    Alin. (4) al art. 34 a fost modificat de pct. 2 7 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (5) Prin ordin al ministrului finan ţelor publice pot fi stabilite şi alte cazuri 
în care situa ţiile financiare anuale sunt supuse auditului statut ar. 
-------------- 
    Alin. (5) al art. 34 a fost modificat de art. II din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 
din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011, prin 
înlocuirea sintagmei "audit financiar" cu sintagma "audit statutar". 
 
    ART. 35  
    (1) Situa ţiile financiare anuale şi, dup ă caz, situa ţiile financiare anuale 
consolidate se depun la unit ăţile teritoriale ale Ministerului Finan ţelor Publice, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 2 9 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (2) Ac ţionarii şi angaja ţii unei societ ăţi au dreptul s ă se informeze în leg ătur ă 
cu situa ţiile financiare anuale la sediul social al societ ăţii sau al societ ăţii-
mamă, f ăr ă nicio discriminare. 
    (3) Situa ţiile financiare anuale se p ăstreaz ă timp de 10 ani. 



    (4) În caz de încetare a activit ăţii persoanelor prev ăzute la art. 1, situa ţiile 
financiare anuale, precum şi registrele şi celelalte documente la care se refer ă art. 
25 se predau la arhivele statului, în conformitate cu prevederile legale în materie. 
    ART. 36 
    (1) Persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al s itua ţiilor 
financiare anuale la unit ăţile teritoriale ale Ministerului Finan ţelor Publice, dup ă 
cum urmeaz ă: 
    a) societ ăţile comerciale, societ ăţile/companiile na ţionale, regiile autonome, 
institutele na ţionale de cercetare-dezvoltare, subunit ăţile f ăr ă personalitate 
juridic ă din România care apar ţin unor persoane juridice cu sediul în str ăin ătate, cu 
excep ţia subunit ăţilor deschise în România de societ ăţi rezidente în state apar ţinând 
Spaţiului Economic European, în termen de 150 de zile d e la încheierea exerci ţiului 
financiar; 
    b) celelalte persoane juridice, în termen de 12 0 de zile de la încheierea 
exerci ţiului financiar. 
    (2) Persoanele juridice care de la constituire nu au desf ăşurat activitate, 
precum şi subunit ăţile f ăr ă personalitate juridic ă din România care apar ţin unor 
persoane juridice cu sediul în str ăin ătate, care de la constituire nu au desf ăşurat 
activitate, depun o declara ţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la 
încheierea exerci ţiului financiar, la unit ăţile teritoriale ale Ministerului 
Finan ţelor Publice. 
    (3) Pe perioada lichid ării, persoanele juridice aflate în lichidare, potri vit 
legii, depun, în termen de 90 de zile de la încheie rea fiec ărui an calendaristic, la 
unit ăţile teritoriale ale Ministerului Finan ţelor Publice o raportare contabil ă 
anual ă, al c ărei con ţinut se stabile şte prin ordin al ministrului finan ţelor publice. 
    (4) Situa ţiile financiare anuale întocmite în vederea efectu ării opera ţiunilor de 
fuziune, divizare sau a lichid ării persoanelor respective se depun la unit ăţile 
teritoriale ale Ministerului Finan ţelor Publice în condi ţiile prev ăzute de 
reglement ările contabile emise în acest sens. 
     (5) Consiliul de administra ţie, respectiv directoratul societ ăţii-mam ă, definit ă 
astfel de reglement ările contabile aplicabile, este obligat s ă depun ă la unit ăţile 
teritoriale ale Ministerului Finan ţelor Publice situa ţiile financiare anuale 
consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoar e, în termen de 15 zile de la 
aprobarea acestora, dar nu mai târziu de 8 luni de la încheierea exerci ţiului 
financiar al societ ăţii-mam ă. 
---------- 
    Alin. (5) al art. 36 a fost modificat de pct. 1 6 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 
decembrie 2014. 
 
    (6) Institu ţiile publice ai c ăror conduc ători au calitatea de ordonatori de 
credite, precum şi direc ţiile generale ale finan ţelor publice jude ţene şi a 
municipiului Bucure şti depun un exemplar al situa ţiilor financiare trimestriale şi 
anuale la institu ţiile ierarhic superioare la termenele prev ăzute la alin. (7)-(10). 
    (7) Autorit ăţile publice, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale 
administra ţiei publice centrale, institu ţiile publice finan ţate integral din venituri 
proprii, ai c ăror conduc ători au calitatea de ordonatori principali de credi te, 
precum şi direc ţiile generale ale finan ţelor publice jude ţene şi a municipiului 
Bucure şti, pentru situa ţiile financiare centralizate pe ansamblul jude ţului şi al 
municipiului Bucure şti privind execu ţia bugetelor prev ăzute la art. 1 alin. (2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finan ţele publice locale, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, depun la Ministerul Finan ţelor Publice un exemplar al situa ţiilor 
financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urm ătoarele 
termene: 
    a) în termen de 50 de zile de la încheierea exe rci ţiului financiar; 
    b) în termen de 40 de zile de la încheierea tri mestrului de referin ţă. 
    (8) Institu ţiile publice de subordonare central ă ai c ăror conduc ători au 
calitatea de ordonatori secundari de credite depun la institu ţiile ierarhic 



superioare un exemplar al situa ţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit 
normelor emise de Ministerul Finan ţelor Publice, la urm ătoarele termene: 
    a) în termen de 40 de zile de la încheierea exe rci ţiului financiar; 
    b) în termen de 30 de zile de la încheierea tri mestrului de referin ţă. 
    (9) Institu ţiile publice de subordonare central ă ai c ăror conduc ători au 
calitatea de ordonatori ter ţiari de credite depun la institu ţiile ierarhic superioare 
un exemplar al situa ţiilor financiare trimestriale şi anuale, potrivit normelor emise 
de Ministerul Finan ţelor Publice, la urm ătoarele termene: 
    a) în termen de 30 de zile de la încheierea exe rci ţiului financiar; 
    b) în termen de 20 de zile de la încheierea tri mestrului de referin ţă. 
    (10) Institu ţiile de subordonare local ă ai c ăror conduc ători au calitatea de 
ordonatori principali de credite depun un exemplar al situa ţiilor financiare 
trimestriale şi anuale la direc ţiile generale ale finan ţelor publice jude ţene şi a 
municipiului Bucure şti, potrivit normelor emise de Ministerul Finan ţelor Publice, la 
următoarele termene: 
    a) în termen de 40 de zile de la încheierea exe rci ţiului financiar; 
    b) în termen de 30 de zile de la încheierea tri mestrului de referin ţă. 
------------ 
    Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    ART. 36^1 
    Se interzice depunerea la unit ăţile teritoriale ale Ministerului Finan ţelor 
Publice a mai multor seturi de situa ţii financiare anuale pentru acela şi exerci ţiu 
financiar. 
---------- 
    Art. 36^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 79 
din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014 . 
 
    ART. 36^2 
    Erorile constatate dup ă depunerea situa ţiilor financiare anuale se corecteaz ă la 
data constat ării lor, potrivit reglement ărilor contabile emise de institu ţiile 
prev ăzute la art. 4 alin. (1) şi (3), dup ă caz. 
---------- 
    Art. 36^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 79 
din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014 . 
 
    ART. 37 
    Pentru asigurarea informa ţiilor destinate sistemului institu ţional al statului, 
Ministerul Finan ţelor Publice poate solicita persoanelor prev ăzute la art. 1 alin. 
(1)-(4) s ă depun ă, în termen de 150 de zile de la încheierea exerci ţiului financiar, 
respectiv a anului calendaristic, la unit ăţile teritoriale ale Ministerului 
Finan ţelor Publice o raportare contabil ă anual ă, al c ărei con ţinut se stabile şte prin 
ordin al ministrului finan ţelor publice. 
------------ 
    Art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    CAP. V  
    Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a institu ţiilor publice 
 
    ART. 38  
    (1) Contabilitatea Trezoreriei Statului se orga nizeaz ă şi func ţioneaz ă pe 
principiul execu ţiei de cas ă şi asigur ă înregistrarea opera ţiunilor de încas ări şi 
pl ăţi în conturi de venituri şi cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de cred ite 
şi subdiviziunile clasifica ţiei bugetare stabilite de Ministerul Finan ţelor Publice. 
    (2) În contabilitatea Trezoreriei Statului se d eschid, pe seama ordonatorilor de 
credite, conturi distincte pentru creditele deschis e şi repartizate şi pentru 
cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetul  asigur ărilor sociale de stat, 



bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate, bugetul asigur ărilor 
pentru şomaj, bugetele locale, precum şi conturi de disponibilit ăţi din care se pot 
efectua pl ăţi. 
    (3) Contabilitatea Trezoreriei Statului asigur ă informa ţii cu privire la 
derularea execu ţiei bugetare în condi ţii de echilibru financiar, aprobat ă anual prin 
lege pentru fiecare buget, precum şi în limita disponibilit ăţilor aflate în conturi. 
    (4) Organizarea contabilit ăţii opera ţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei 
Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerulu i Finan ţelor Publice - 
Acţiuni generale, la nivelul unit ăţilor Trezoreriei Statului, se asigur ă potrivit 
art. 18. 
------------ 
    Alin. (4) al art. 38 a fost modificat de pct. 3 2 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
 
    (5) Contabilitatea Trezoreriei Statului se orga nizeaz ă în cadrul Ministerului 
Finan ţelor Publice şi al unit ăţilor sale subordonate şi cuprinde opera ţiunile privind 
execu ţia de cas ă a bugetului de stat, bugetului asigur ărilor sociale de stat, 
bugetului Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate, bugetului 
asigur ărilor pentru şomaj şi bugetelor locale, gestiunea datoriei publice inte rne şi 
externe, precum şi alte opera ţiuni financiare efectuate în contul organelor 
administra ţiei publice centrale şi locale. 
    (6) Organizarea şi conducerea contabilit ăţii Trezoreriei Statului se efectueaz ă 
potrivit normelor emise de Ministerul Finan ţelor Publice. 
    ART. 39  
    (1) La încheierea exerci ţiului financiar, în contabilitatea Trezoreriei Stat ului 
se procedeaz ă la încheierea execu ţiei bugetare potrivit normelor metodologice emise 
de Ministerul Finan ţelor Publice, dup ă cum urmeaz ă: 
    a) încheierea execu ţiei bugetului de stat se efectueaz ă de c ătre unit ăţile 
teritoriale ale Trezoreriei Statului; 
    b) încheierea execu ţiei bugetului asigur ărilor sociale de stat se efectueaz ă de 
către unit ăţile Ministerului Muncii, Familiei şi Protec ţiei Sociale; 
    c) încheierea execu ţiei bugetelor locale se efectueaz ă de ordonatorii principali 
de credite ai bugetelor locale. 
    (2) Ministerul Finan ţelor Publice întocme şte trimestrial şi anual bilan ţul 
general al Trezoreriei Statului, în structura stabi lit ă de acesta, care se aprob ă în 
condi ţiile legii. 
    ART. 40  
    (1) Ministerul Finan ţelor Publice întocme şte anual bilan ţul institu ţiilor 
publice. 
    (2) Bilan ţul anual al institu ţiilor publice, în structura stabilit ă de Ministerul 
Finan ţelor Publice, se prezint ă Guvernului pentru adoptare odat ă cu contul general 
anual de execu ţie a bugetului de stat. 
 
    CAP. VI  
    Contraven ţii şi infrac ţiuni 
 
    ART. 41 
    Constituie contraven ţie urm ătoarele fapte: 
    1. de ţinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activ elor şi datoriilor, 
precum şi efectuarea de opera ţiuni economico-financiare, f ăr ă s ă fie înregistrate în 
contabilitate; 
    2. nerespectarea reglement ărilor emise de Ministerul Finan ţelor Publice, 
respectiv de institu ţiile cu atribu ţii de reglementare în domeniul contabilit ăţii 
prev ăzute la art. 4 alin. (3), cu privire la: 
    a) aprobarea politicilor şi procedurilor contabile prev ăzute de legisla ţie; 
    b) utilizarea şi ţinerea registrelor de contabilitate; 



    c) întocmirea şi utilizarea documentelor justificative şi contabile pentru toate 
opera ţiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care 
se refer ă, p ăstrarea şi arhivarea acestora, precum şi reconstituirea documentelor 
pierdute, sustrase sau distruse; 
    d) efectuarea inventarierii; 
    e) întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unit ăţile teritoriale 
ale Ministerului Finan ţelor Publice a situa ţiilor financiare anuale şi, dup ă caz, a 
situa ţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raport ărilor contabile; 
    f) întocmirea, semnarea şi depunerea la Ministerul Finan ţelor Publice şi la 
unit ăţile teritoriale ale acestuia, precum şi la institu ţiile publice ierarhic 
superioare a situa ţiilor financiare trimestriale şi anuale ale institu ţiilor publice, 
potrivit legii; 
     g) depunerea declara ţiei din care s ă rezulte c ă persoanele prev ăzute la art. 1 
alin. (1)-(3) nu au desf ăşurat activitate, respectiv a în ştiin ţării prev ăzute la art. 
27 alin. (6) lit. b); 
---------- 
    Lit. g) a pct. 2 al art. 41 a fost modificat ă de pct. 18 al art. I din ORDONAN ŢA 
DE URGENŢĂ nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 
11 decembrie 2014. 
 
    3. prezentarea de situa ţii financiare care con ţin date eronate sau necorelate, 
inclusiv cu privire la identificarea persoanei rapo rtoare; 
    4. nerespectarea prevederilor referitoare la în tocmirea declara ţiilor prev ăzute 
la art. 30 şi 31; 
    5. nerespectarea prevederilor referitoare la ob liga ţia membrilor organelor de 
administra ţie, conducere şi supraveghere de a întocmi şi de a publica situa ţiile 
financiare anuale; 
    6. nerespectarea prevederilor referitoare la ob liga ţia membrilor organelor de 
administra ţie, conducere şi supraveghere ale societ ăţii-mam ă de a întocmi şi de a 
publica situa ţiile financiare anuale consolidate; 
    7. nerespectarea obliga ţiei privind auditarea, conform legii, a situa ţiilor 
financiare anuale şi a situa ţiilor financiare anuale consolidate; 
    8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situ aţiilor financiare anuale, a 
situa ţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a raport ărilor contabile; 
     9. nerespectarea prevederilor art. 10 şi 36^1. 
---------- 
    Pct. 9 al art. 41 a fost modificat de pct. 18 a l art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 79 din 10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 
2014. 
------------ 
    Art. 41 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 37 din 
13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 2011. 
 
    ART. 42  
    (1) Contraven ţiile prev ăzute la art. 41 se sanc ţioneaz ă cu amend ă, dup ă cum 
urmeaz ă: 
    - cele prev ăzute la pct. 1 şi 9, cu amend ă de la 1.000 lei la 10.000 lei; 
    - cele prev ăzute la pct. 2 lit. a), b) şi c), cu amend ă de la 300 lei la 4.000 
lei; 
    - cele prev ăzute la pct. 2 lit. f), cu amend ă de la 1.000 lei la 3.000 lei; 
    - cele prev ăzute la pct. 2 lit. g), cu amend ă de la 100 lei la 200 lei; 
    - cea prev ăzut ă la pct. 3, cu amend ă de la 200 lei la 1.000 lei; 
    - cele prev ăzute la pct. 2 lit. d), pct. 4 şi 5, cu amend ă de la 400 lei la 5.000 
lei; 
    - cea prev ăzut ă la pct. 6, cu amend ă de la 10.000 lei la 30.000 lei; 
    - cea prev ăzut ă la pct. 7, cu amend ă de la 30.000 lei la 40.000 lei; 
    - cea prev ăzut ă la pct. 8, cu amend ă de la 2.000 lei la 5.000 lei; 
    - cele prev ăzute la pct. 2 lit. e), astfel: cele referitoare la  întocmire şi 
semnare, cu amend ă de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la d epunerea în 



termenul legal, cu amend ă de la 300 lei la 1.000 lei, dac ă perioada de întârziere 
este cuprins ă între 1 şi 15 zile lucr ătoare, cu amend ă de la 1.000 lei la 3.000 lei, 
dac ă perioada de întârziere este cuprins ă între 16 şi 30 de zile lucr ătoare, şi cu 
amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dac ă perioada de întârziere dep ăşeşte 30 de zile 
lucr ătoare. 
------------ 
    Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 3 4 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (2) Abrogat. 
------------ 
    Alin. (2) al art. 42 a fost abrogat de pct. 35 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ 
nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 aprilie 
2011. 
 
    (3) Guvernul, la propunerea Ministerului Finan ţelor Publice, poate modifica 
nivelul amenzilor prev ăzute la alin. (1) în func ţie de rata infla ţiei. 
    (4) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu 
atribu ţii de inspec ţie fiscal ă şi control financiar, precum şi de personalul altor 
direc ţii din cadrul Ministerului Finan ţelor Publice, stabilit prin ordin al 
ministrului finan ţelor publice. 
------------ 
    Alin. (4) al art. 42 a fost modificat de pct. 3 4 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
 
    (5) Constatarea contraven ţiilor şi aplicarea amenzilor în cazul asocia ţiilor de 
proprietari se fac de persoanele cu atribu ţii de control din cadrul consiliilor 
locale ale municipiilor, ora şelor, comunelor şi ale sectoarelor municipiului 
Bucure şti şi de alte persoane anume împuternicite de consiliil e jude ţene, respectiv 
de Consiliul General al Municipiului Bucure şti. 
    (6) Amenzile contraven ţionale prev ăzute la alin. (1) şi (2) se suport ă de 
persoanele vinovate. 
    (7) Contraven ţiilor prev ăzute la art. 41 le sunt aplicabile dispozi ţiile 
Ordonan ţei Guvernului nr. 2/2001  privind regimul juridic al contraven ţiilor, aprobat ă 
cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 180/2002 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
    (8) În situa ţia în care în termen de 3 zile lucr ătoare de la aplicarea amenzii 
prev ăzute de lege nu se depun situa ţiile financiare prev ăzute la art. 36 alin. (7)-
(10), Ministerul Finan ţelor Publice va lua urm ătoarele m ăsuri: 
    a) blocarea deschiderilor de credite bugetare p entru ordonatorii principali de 
credite ai bugetului de stat, bugetului asigur ărilor sociale de stat, bugetului 
asigur ărilor pentru şomaj, bugetului Fondului na ţional unic de asigur ări de s ănătate 
şi ai bugetelor locale; 
    b) blocarea conturilor de disponibilit ăţi deschise la unit ăţile Trezoreriei 
Statului pe numele autorit ăţilor şi institu ţiilor publice finan ţate integral sau 
par ţial din venituri proprii. 
------------ 
    Alin. (8) al art. 42 a fost modificat de pct. 3 4 al art. I din ORDONAN ŢA DE 
URGENŢĂ nr. 37 din 13 aprilie 2011 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 22 
aprilie 2011. 
 
    (9) Se excepteaz ă de la prevederile alin. (8) urm ătoarele opera ţiuni: 
    a) pl ăţile din fonduri externe nerambursabile sau finan ţări primite de la 
institu ţii ori organiza ţii interna ţionale pentru derularea unor programe şi proiecte, 
precum şi fondurile de cofinan ţare şi prefinan ţare aferente; 



    b) plata drepturilor salariale şi a contribu ţiilor aferente, precum şi a 
drepturilor de asigur ări şi asisten ţă social ă; 
    c) ramburs ările de credite interne şi externe, comisioanele şi alte costuri 
aferente; 
    d) contribu ţii şi cotiza ţii c ătre organiza ţii interna ţionale; 
    e) pl ăţile din Fondul de rezerv ă bugetar ă la dispozi ţia Guvernului şi din Fondul 
de interven ţie la dispozi ţia Guvernului, potrivit legii. 
    ART. 43 
    Abrogat. 
------------- 
    Art. 43 a fost abrogat de art. 41, Titlul II din LEGEA nr. 187 din 24 octombr ie 
2012 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012 . 
 
    CAP. VII  
    Dispozi ţii tranzitorii şi finale 
 
    ART. 44  
    Ministerul Finan ţelor Publice şi institu ţiile prev ăzute la art. 4 alin. (3) din 
prezenta lege vor elabora şi vor actualiza permanent reglement ările contabile 
aplicabile persoanelor prev ăzute la art. 1. 
    ART. 45  
    Ministerul Finan ţelor Publice exercit ă controlul asupra modului în care se aplic ă 
prevederile prezentei legi. 
    ART. 46  
    Prezenta lege intr ă în vigoare la data de 1 ianuarie 1992*). 
────────── 
    *) A se vedea şi datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare. 
────────── 
 
    ART. 47  
    Prevederile prezentei legi se aplic ă şi subunit ăţilor f ăr ă personalitate 
juridic ă, cu sediul în str ăin ătate, ce apar ţin persoanelor prev ăzute la art. 1, cu 
sediul sau domiciliul în România, cât şi subunit ăţilor cu sediul în România, ce 
apar ţin unor persoane juridice ori fizice cu sediul sau domiciliul în str ăin ătate. 
    ART. 48 
    Abrogat. 
------------- 
    Art. 48 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONAN ŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 
10 decembrie 2014 , publicat ă în MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 11 decembrie 2014 . 
 
    ART. 49  
    Pe data intr ării în vigoare a prezentei legi se abrog ă: 
    - Decretul nr. 375/1956  privind reconstituirea actelor, documentelor şi 
eviden ţelor cu con ţinut financiar pierdute, sustrase sau distruse, pub licat în 
Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956; 
    - Hot ărârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970  cu privire la organizarea şi 
conducerea contabilit ăţii, atribu ţiile şi r ăspunderile conduc ătorului 
compartimentului financiar-contabil, publicat ă în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 
decembrie 1970; 
    - Hot ărârea nr. 1.533/1973  privind formularele cu regim special, publicat ă în 
Buletinul Oficial nr. 189 din 2 decembrie 1973; 
    - Hot ărârea nr. 1.116/1975  privind îmbun ăt ăţirea analizei pe baz ă de bilan ţ, 
cre şterea operativit ăţii şi calit ăţii informa ţiilor cu privire la rezultatele 
economico-financiare ale unit ăţilor socialiste de stat, publicat ă în Buletinul 
Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975; 
    - Hot ărârea Guvernului nr. 252/1996  privind regimul diferen ţelor de curs valutar 
aferente capitalului social în devize şi alte opera ţiuni aplicabile începând cu 
bilan ţul contabil cu termen de depunere pân ă la 15 aprilie 1996, publicat ă în 



Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din  11 aprilie 1996, cu modific ările 
ulterioare; 
    - Hot ărârea Guvernului nr. 483/1996  privind prestarea serviciilor în domeniul 
contabilit ăţii, verificarea şi certificarea bilan ţului contabil în baza prevederilor 
Legii contabilit ăţii nr. 82/1991 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 137 din 2 iulie 1996, cu modific ările ulterioare; 
    - Hot ărârea Guvernului nr. 22/1998  privind unele m ăsuri pentru reflectarea în 
contabilitatea agen ţilor economici a unor opera ţiuni economico-financiare, publicat ă 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998; 
    - orice alte dispozi ţii contrare prevederilor prezentei legi. 
────────── 
    NOT Ă: 
    Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Legea nr. 259/2007  pentru 
modificarea şi completarea Legii contabilit ăţii nr. 82/1991 , care nu sunt încorporate 
în forma republicat ă a Legii contabilit ăţii nr. 82/1991  şi care se aplic ă, în 
continuare, ca dispozi ţii proprii ale Legii nr. 259/2007 : 
    "Art. II. - (1) Aplicarea prevederilor art. 2 a lin. (2) lit. d) şi ale art. 27 
alin. (3) din Legea contabilit ăţii nr. 82/1991 , republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările aduse prin prezenta lege, se suspend ă pân ă la data de 1 ianuarie 2009. 
    (2) Societ ăţile comerciale vor depune un exemplar al situa ţiilor financiare 
aferente exerci ţiilor financiare ale anilor 2007 şi 2008 la unit ăţile teritoriale ale 
Ministerului Economiei şi Finan ţelor, în termen de 150 de zile de la încheierea 
exerci ţiilor financiare respective. Societ ăţile comerciale care de la constituire nu 
au desf ăşurat activitate, precum şi cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor 
depune o declara ţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la înc heierea 
exerci ţiului financiar. 
    Art. III. - La data intr ării în vigoare a prezentei legi se abrog ă: 
    a) alin. (1) al art. 27 şi anexa nr. 3 din Normele de aplicare a Legii nr. 
142/1998  privind acordarea tichetelor de mas ă, aprobate prin Hot ărârea Guvernului nr. 
5/1999 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26  din 25 ianuarie 
1999; 
    b) lit. D şi E din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind  înregistrarea în 
contabilitate a bunurilor care alc ătuiesc domeniul public al statului şi al 
unit ăţilor administrativ-teritoriale, aprobate prin Hot ărârea Guvernului nr. 
1.031/1999 , publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 0 din 17 
decembrie 1999." 
────────── 
 
                          ----- 
 


