
1 

 

TITLUL IV 

Modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind 

organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptată de Camera 

Deputaţilor la 20 iunie 2017 

 

 

Art. 87 Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză 

contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 3 – (1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe 

bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la 

fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de unu la 3 ani şi susţinerea unui examen de 

aptitudini la terminarea stagiului, conform reglementarilor Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.” 

 

2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 6 Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate, 

pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări: 

a) organizează, conduce, ţine, verifică şi supraveghează contabilitatea, întocmeşte şi  

semnează situaţiile financiare şi execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de 

impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea şi depunerea de declaraţii fiscale şi asigurarea 

reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale, ca parte a unui contract de 

prestări servicii în domeniul contabilităţii. Prin ţinerea contabilităţii se înţelege 

înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare cu respectarea legii 

contabilităţii şi a reglementărilor contabile aplicabile, precum şi refacerea sau revizuirea 

contabilităţii. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura 

de certificare acordată de expertul contabil. Prin lucrări cu caracter fiscal se înţelege 

calculul de impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea şi depunerea de declaraţii fiscale şi 

asigurarea reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale; 

b) acordă  asistenţă de specialitate privind organizarea şi ţinerea contabilităţii; 

c) efectuează analize şi evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil, 

altele decât cele definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în 

domeniul evaluării bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi care nu se 

concretizează într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare 

adoptate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR). 
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Astfel de evaluări se pot referi la estimări ale fluxurilor de trezorerie şi a stării 

financiare a entităţii, evaluarea veniturilor şi a cheltuielilor, estimarea nivelului 

provizioanelor şi a ajustărilor de valoare, precum şi alte evaluări executate de experţii 

contabili în activitatea lor curentă, fără a se limita la acestea; 

d) efectuează expertize financiar–contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu 

componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori 

juridice în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activități de evidență 

electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă şi informatică, 

certificare de informaţii, date şi documente; 

f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de 

cenzor şi de mandatar financiar; 

g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea 

societăţilor; 

h) asigură managementul financiar-contabil și al performaței economice; 

i) asigură controlul intern de gestiune şi managementul riscurilor persoanelor 

juridice;  

j) acordă consultanţă în gestiune financiară şi în contabilitate, prestează servicii 

specifice contabilităţii manageriale şi raportării integrate  

k) efectuează pentru persoanele fizice şi juridice servicii profesionale care presupun 

cunoştinţe privind activităţile prevăzute la prezentul articol.” 

 

3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.7 - Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua şi 

alte activităţi în afara celor prevazute la art. 6, care sunt specifice activităţilor de audit 

financiar, consultanţă fiscală şi evaluare numai după dobândirea, în condiţiile legii, a 

calităţii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, şi 

înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.” 

 

4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.8 - Experţii contabili pot să îşi exercite profesia individual ori se pot constitui în 

societăţi de contabilitate şi/sau de expertiză contabilă, potrivit legii.” 

 

5. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.9 (1) Societăţile comerciale de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 
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a) să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de expert contabil, iar 

activităţile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanţe și 

reglementărilor Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România; 

b) majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale să fie deținute de experţi contabili;   

c) structura de administrare a societăţii, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, să fie 

aleasă în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii experţi contabili; 

d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea 

generală; 

e) modul de distribuire a beneficiilor  și de suportare a pierderilor să se facă potrivit 

ponderilor acţiunilor sau a părţilor sociale deținute de acţionari sau asociați. 

(2) În vederea înregistrării societăţii la Oficiul Registrului Comerţului, structura 

de administrare a societăţii solicita avizul de principiu al Corpului Experților Contabili 

și Contabililor Autorizați din România; 

(3) Prevederile alin.(2) se aplică şi pentru orice modificare a condiţiilor de la 

alin.(1); 

(4) Avizul de principiu prevăzut la alin. (2) şi (3) atestă faptul că 

asociaţii/administratorii şi personalul de conducere îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

lege şi conferă dreptul acestora de a constitui societatea, de a efectua modificări în actul 

constitutiv şi de a înregistra aceste operaţiuni la Oficiul Registrului Comerţului.  

 

(5) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei se  dispune  de  

către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și se comunică, 

în termen de 30 zile, de către structura de administrare a societăţii la Oficiul Registrului 

Comerţului pe raza căruia este înregistrată societatea membră a Corpului Experților 

Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

 

6. La articolul 10, după litera b) se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul 

cuprins: 

 ,,c) efectuează activităţi de evidenţă electronică a personalului şi de salarizare.” 

 

7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 11 – (1) Contabilii autorizaţi pot să îşi exercite profesia individual ori se pot 

constitui în societăţi de contabilitate, înfiinţate potrivit legii. 

 (2) Prevederile art. 9 se aplică şi în cazul societăţilor de contabilitate, în mod 

corespunzător calităţii şi activităţii de contabil autorizat.” 

 

8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „Art. 12 – (1) Experţilor contabili şi contabililor autorizaţi le este interzis să 

efectueze lucrări pentru operatorii economici sau pentru instituţiile la care sunt salariaţi 
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şi pentru cei cu care angajatorii lor sunt în raporturi contractuale ori se află în 

concurenţă.  

 (2) Experţii contabili şi contabilii autorizaţi nu pot efectua pentru terţi lucrările 

prevăzute la art. 6 şi 10, în situaţia în care există elemente care atestă starea de 

incompatibilitate. 

 (3) Activitatea de cenzor poate fi desfăşurată, potrivit legii, de către experţii 

contabili, persoanele cu studii economice superioare cu diplomă recunoscută de 

Ministerul Educaţiei Nationale şi experienţă în activitatea financiar-contabilă de cel 

puţin 5 ani, precum şi de către societăţile membre ale Corpului Experţilor Contabili şi 

Contabililor Autorizaţi din România, în care aceştia sunt acţionari/asociaţi şi 

administratori. 

 (4) Radierea sau suspendarea dreptului de exercitare a profesiei individual se  

dispune  de  către Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România și 

se comunică, în termen de 30 de zile, de către expertul contabil/contabilul autorizat 

organului fiscal la care este înregistrat. 

 (5) Expertii contabili, pentru expertizele judiciare, pot conveni cu clienții onorarii 

având în vedere tabloul onorariilor de referinţă adoptat de Conferinţa Natională.” 

 

9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 13 - Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă 

privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare.” 

 

10. După alineatul (1) al articolului 18 se introduc două noi alineate, alin. (2) şi 

alin. (3), cu următorul cuprins: 

 „Art. 18 – (2) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi este organizaţie 

profesională fără scop patrimonial. 

 (3) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi este singura autoritate 

competentă care organizează şi monitorizează activitatea experţilor contabili şi 

contabililor autorizaţi, precum şi a societăţilor de contabilitate şi de expertiză contabilă, 

respectiv a societăţilor de contabilitate.” 

 

11. La articolul 20, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„c) asigură buna desfăşurare a activităţii experţilor contabili, a contabililor autorizaţi 

şi a societăţilor de contabilitate şi/sau de expertiză contabilă.” 

 

12. Alineatul (1) al articolului 26 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art. 26 – (1) Persoanele fizice sau juridice străine care nu au domiciliul ori, după 

caz, sediul în România pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil 

autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe, dacă în ţările lor au această calitate, 



5 

 

respectiv exercită în mod legal aceste activităţi şi dacă au susţinut, potrivit normelor 

elaborate în acest sens de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România, interviul vizând cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul organizării şi 

funcţionării societăţilor, precum şi a celei fiscale şi contabile.” 

 

13. Alineatul (11) al articolului 30 se abrogă. 

 

14. Alineatul (4) al articolului 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „ (4) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, este convocată din 

nou Conferinţa naţională. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent 

de numărul membrilor prezenţi.” 

 

15. La articolul 31, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„b) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, precum şi modificările şi completările 

propuse la acesta. Regulamentul de organizare şi funcţionare, astfel aprobat, se 

transmite spre avizare Ministerului Justiţiei şi Ministerului Finanţelor Publice;” 

 

16. La articolul 31, după litera i) se introduc două noi litere, lit. i1) şi i2), cu 

următorul cuprins:  

 „i1) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului superior, la 

propunerea Comisiei superioare de disciplină; 

  i2) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor şi preşedintelui Comisiei 

superioare de disciplină, la propunerea Consiliului superior;” 

 

17. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ Art. 32 - (1) Consiliul superior reprezintă profesia în fața autorităților publice prin 

președintele său, conform statutului Corpului Experților Contabili și Contabililor 

Autorizați din România și coordonează activitatea filialelor județene. 

(2) Consiliul superior are următoarele atribuții: 

 a) alege dintre membrii săi 5 vicepreședinți ai Consiliului superior; 

 b) asigură elaborarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare 

a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, solicitând 

avizele Ministerului Justiției și Ministerului Finanțelor Publice; 

c) asigură elaborarea și completarea Codului etic național al profesioniștilor 

contabili pe baza Codului etic IFAC; 

d) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil și 

de contabil autorizat; 

e) îndeplinește alte atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare și 
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funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și de 

hotărârile Conferinței naționale. 

(3) Biroul Permanent al Consiliului superior numeşte şi revocă directorul general 

executiv, activitatea acestuia desfăsurându-se în baza unui contract de mandat; 

îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin.(2) lit.e), inclusiv hotărârile Consiliului 

superior. 

(4) Președintele Consiliului superior este ales de Conferința națională dintre 

membrii Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

 (5) Preşedintele Consiliului superior este membru activ al Corpului Experţilor 

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi are o bună reputaţie profesională şi 

morală. Acesta poate cumula această funcţie doar cu activităţi în domeniul cercetării sau 

în învăţământul universitar de profil. 

 (6) Preşedintele Consiliului superior este ales prin vot secret pentru un mandat de 

4 ani. Preşedintele Consiliului superior poate cumula cel mult două mandate 

consecutive. Preşedintele, după încetarea mandatului, cu respectarea prevederilor 

prezentului alineat, poate fi reales după cel puţin o perioadă egală cu cea a unui mandat 

în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

 (7) Membrii titulari şi membrii supleanţi sunt aleşi prin vot secret, pentru un 

mandat de 4 ani. Membrii cărora le încetează mandatul pot fi realeşi după cel puţin o 

perioadă egală cu cea a unui mandat în condiţiile stabilite prin Regulamentul de 

organizare şi funcţionare. 

 (8) Prevederile alin. (5) - (7) referitoare la alegeri sunt aplicabile şi filialelor 

Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 

(9) Președintele Consiliului superior reprezintă Corpul Experților Contabili și 

Contabililor Autorizați din România în fața autorităților publice, precum și în raporturile 

cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate.” 

 

18. Alineatul (4) al articolului 33 se abrogă. 

 

19. Alineatul (5) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ (5) Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: 

a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale 

membrilor Consiliului superior făcând, dacă este cazul, propunere de sancţionare 

Conferinţei naţionale care hotărăşte; 

b) soluţionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică şi profesională 

ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor filialelor, ale preşedinţilor şi membrilor 

comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum şi ale persoanelor fizice 

străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau 

de contabil autorizat în România şi aplică, după caz, sancţiunile prevăzute la art. 17 

alin. (1); 



7 

 

c) soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronunţate 

de comisiile de disciplină ale filialelor; 

d) aplică sancţiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau 

contabil autorizat membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din 

România care au săvârşit abateri grave, prevăzute de regulament.” 

 

20. Alineatul (6) al articolului 33 se abrogă. 

 

21. Alineatul (3) al articolului 34 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar, se convoacă din nou 

adunarea generală. La a doua convocare aceasta este legal constituită indiferent de 

numărul membrilor prezenţi.” 

 

22. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„ Art. 37 - (1) Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi 

filialele sale îşi acoperă cheltuielile din venituri, care se constituie din: 

a) taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat; 

b) taxa de înscriere în evidenţa Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România; 

c) cotizaţiile membrilor, fixe şi variabile; 

 d) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; 

 e) donaţii, sponsorizări; 

 f) alte venituri din activitatea Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi 

din România şi a filialelor sale, stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare. 

(2) Taxele de înscriere în evidenţă şi cotizaţiile membrilor se stabilesc anual de 

Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi.” 

 

23. Articolele 38 şi 40 se abrogă. 

 

24. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 „ Art. 44 – (1) Hotărârile şi deciziile de interes general adoptate de Consiliul 

superior, Biroul permanent şi Conferinţa naţională se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare. 

 (2) Nepublicarea hotărârilor şi deciziilor în condiţiile prevăzute la alin. (1) face ca 

acestea să nu fie opozabile membrilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor 

Autorizaţi din România sau altor persoane fizice şi juridice. 

 (3) Prin Regulamentul de organizare şi funcţionare se stabileşte care sunt hotărârile şi 

deciziile de interes general.” 
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25. După articolul 441 se introduc trei noi articole, art. 442, art. 443 şi art. 444, 

cu următorul cuprins: 

 „Art. 442 - Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România 

elaborează propuneri de modificare şi completare a actelor normative care 

reglementează activitatea experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi şi le înaintează 

Ministerului Finanţelor Publice, în vederea analizării şi promovării.” 

 Art. 443 - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România şi 

Ministerul Finantelor Publice şi/sau Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pot 

realiza, pe bază de protocol, schimbul de informaţii necesare în vederea aplicării Legii 

contabilităţii nr.82/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a 

prezentei ordonanţe.         

 Art. 444 - Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România şi 

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului asigură gratuit schimbul de informaţii 

necesare în vederea aplicării prezentei ordonanţe.” 

   

 

 

 

 


