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A V I Z  

asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi 
a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a 

contabililor autorizaţi 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările �i completările ulteriore, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere �i avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii 
nr.82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză 
contabilă şi a contabililor autorizaţi, trimis cu adresa nr. PLx 596 din 22 octombrie 2018, înregistrat 
sub nr.4c-13/939 din 23 octombrie 2018. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ini�iativa legislativă, în �edin�a 
din 17 octombrie 2018. 

Potrivit dispozi�iilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(9) pct.1 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările �i completările ulterioare, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind 
organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi precum şi modificarea şi 
completarea Legii societăţilor nr.31/1990. Potrivit expunerii de motive, intervenţiile legislative 
vizează clarificarea şi detalierea operaţiunii privind consolidarea valorii nominale a acţiunii, mai 
precis operaţiunea de creştere a valorii nominale a acţiunilor emise, concomitent cu reducerea 
proporţională a numărului total de acţiuni emise. Totodată, pentru a nu prejudicia interesele legitime 
ale acţionarilor unei societăţi, se propune şi reglementarea soluţiilor prin care se evită excluderea 
unor acţionari fără a li se acorda posibilitatea de a rămâne în acţionariatul societăţii şi prin care se 
respectă principiul egalităţii de tratament a tuturor acţionarilor. 

În temeiul prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările �i completările ulterioare, Comisia a dezbătut ini�iativa legislativă men�ionată mai 
sus, în şedinţa din data de 20 noiembrie 2018. 

Membrii Comisiei au examinat ini�iativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social �i avizul favorabil al Consiliului Legislativ. 

În urma dezbaterilor, s-a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a ini�iativei 
legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi de către Biroul Permanent. 

Ini�iativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 
  

                      
  PREŞEDINTE,                 SECRETAR, 

                       Nicu�or HALICI            Aida-Cristina CĂRUCERU 
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