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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru Industrii şi Servicii 

                                                                                    
                                                 
 

Bucureşti 14.09.2017 
                                         Nr. 4c-3/383/2017 

 
AVIZ 

 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, 
modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 

privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei 
 

 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre avizare, în procedură de urgență, cu proiectul de 
lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea 
Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, transmis cu adresa P.L.x. 265 din data de  01 septembrie 2017, care va fi transmis Comisiei 
pentru buget, finanțe și bănci care este sesizată în fond. 

Senatul, în şedinţa din data de 26 iunie 2017, a adoptat proiectul de lege. 
Consiliul Legislativ, cu adresa nr. 299/03.05.2017, a avizat favorabil proiectul de ordonanță de 

urgență cu  observații și propuneri. 
 Proiectul de lege are ca obiect modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii societăţilor nr.31/1990, , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată, în vederea simplificării și sistematizării cadrului legal în materie, 
referitor la distribuția dividendelor și în timpul anului, nu doar după aprobarea situațiilor financiare 
anuale, urmărind ca regularizarea profitului să se efectueze la finele anului, prin situațiile financiare 
anuale. 

 Examinarea proiectului de Lege a avut loc în sedinţa comisiei din data de 13.09.2017. 
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă 

a proiectului de Lege.  
În raport de obiectul şi conținutul său, proiectul de Lege face parte din categoria legilor 

organice. 
În conformitate cu prevederile art. 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, 

camera decizională, pentru acest proiect de Lege, este Camera Deputaţilor. 
 

 

PREȘEDINTE, 

IULIAN IANCU 

 

 
 
 
Consilier parlamentar Neicu Cristina 
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