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AL 
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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea art.25 din Legea contabilităţii nr.82/1991,  trimis pentru 

dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.145/2022, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea 

contabilităţii nr.82/1991 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege 

pentru modificarea şi completarea art.25 din Legea contabilităţii nr.82/1991. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în ședința din data de 21 martie 2022. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile 

ale Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi și Comisiei 

pentru politică economică, reformă şi privatizare, precum și avizele negative ale 

Consiliului Economic și Social și Comisiei pentru muncă şi protecţie socială. 

Prin prezentul proiect de Lege se propune înlocuirea obligației privind 

arhivarea documentelor financiar-contabile timp de 50 de ani, cu o perioadă de 

arhivare de 5 ani. 

În conformitate cu prevederile art.62 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 

au examinat proiectul de Lege menţionat mai sus, în şedinţa din ziua de 10 mai 2022.  

La ședința Comisiei deputații şi-au înregistrat prezența conform listei de 

prezență.  

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații au 

hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, un 

raport de adoptare a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.25 

din Legea contabilităţii nr.82/1991, cu amendamentul admis prezentat în Anexă. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

SECRETAR, 

 

Iulius-Marian FIRCZAK 

 

                                                                                                                        

                       
Şef serviciu 

Giorgiana Ene 

 

Consilier parlamentar 

Alexandra Nistor 



Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege cu următoarele amendamente: 

 

Nr. 

crt. 

 

Legea contabilității nr.82/1991  

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

1.   

 

Titlul legii: 

 

 

LEGE 

pentru modificarea și completarea 

art.25 din Legea contabilității 

nr.82/1991 

Titlul legii se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

 

LEGE 

pentru completarea art.25 din Legea 

contabilității nr.82/1991 

Tehnică legislativă 

2.   Articol unic.- Articolul 25 din Legea 

contabilității nr.82/1991, republicată în 

Monitorul Oficial al României,  Partea 

I, nr.454 din 18 iunie 2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

Articol unic.- Articolul 25 din Legea 

contabilității nr.82/1991, republicată în 

Monitorul Oficial al României,  Partea 

I, nr.454 din 18 iunie 2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

se completează după cum urmează: 

Tehnică legislativă 

3.  Art. 25. - (1)Registrele de contabilitate 

obligatorii şi documentele justificative 

care stau la baza înregistrărilor în 

contabilitatea financiară se păstrează în 

arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 

timp de 10 ani, cu începere de la data 

încheierii exerciţiului financiar în 

cursul căruia au fost întocmite, cu 

excepţia statelor de salarii, care se 

păstrează timp de 50 de ani. 

 

1. După alineatul (1) se introduce 

un nou alineat, alin.(11),  cu 

următorul cuprins: 

„(11) Începând cu data de 1 ianuarie 

2023, statele de salarii pentru care 

angajatorul are o declarație 

informativă privind impozitul reținut la 

sursă, pe beneficiari de venit,  conform 

prevederilor legale sau  pentru care 

angajatorul are obligația legală de a 

Nemodificat  
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Nr. 

crt. 

 

Legea contabilității nr.82/1991  

 

Text adoptat de Senat 
Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor 

propuse 

depune declarația privind obligațiile de 

plată a contribuțiilor sociale, 

impozitului pe venit și evidența 

nominală a persoanelor asigurate, la 

Agenția Națională de Administrare 

Fiscală,  se păstrează timp de 5 ani.” 

4.   

 

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. 

(1) se pot stabili, în mod justificat, 

prin ordin al ministrului economiei şi 

finanţelor, registrele de contabilitate şi 

documentele justificative care se 

păstrează timp de 5 ani. 

2. Alineatul (2) se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

„(2)  Prin excepție de la prevederile 

alin.(1) se vor stabili, prin ordin al 

ministrului finanțelor, registrele de 

contabilitate, documentele 

justificative, inclusiv cele referitoare 

la statele de salarii și documentele 

conexe acestora,  care se păstrează 

timp de 5 ani.” 

Se elimină. 

 

Autor: Miklós Zoltán, deputat UDMR 

În formularea propusă se 

creează posibilitatea ca date, 

informații relevante cu privire 

la alte state de plată decât cele 

care respectă condițiile 

stabilite la alin (11) să fie 

păstrate doar 5 ani, cu 

eventualitatea prejudicierii 

actualilor și viitorilor 

angajați. 

Dat fiind faptul că statele de 

plată stau la baza calculului 

drepturilor de pensie și altor 

drepturi similare, 

introducerea unei prevederi 

care obligă ministrul 

finanțelor la emiterea unui 

ordin prin care stabilește ce 

registre, documente 

justificative, dar mai ales ce 

documente referitoare la state 

de plată se păstrează doar 5 

ani nu poate fi acceptată. 

 

  


