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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2007 pentru modificarea şi completarea 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 ulterioare, Comisia juridică, de disciplină 
şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de privind 
respingerea Ordonanţei Guvernului nr.17/2007 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii 
de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi,  trimis cu adresa nr. PL.- x 276 
din 23 aprilie 2007, înregistrat  cu  nr.31/467  din 24 aprilie 2007. 

Senatul,  în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa  din data de 16 aprilie 2007.  
  În conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) din Constituţia 
României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut iniţiativa legislativă supusă avizării,  în şedinţa din 
8 mai 2007.   

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ,  cu 
observaţii şi propuneri, cu nr. 89/26.01.2007. 

În urma dezbaterilor, Comisia a hotărât, cu majoritate de voturi (4 
voturi împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege, cu   
amendamentele  formulate şi însuşite de membrii Comisiei, care  sunt  redate 
în anexa la  prezentul aviz. 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 

PREŞEDINTE,                                    SECRETAR, 
            Sergiu ANDON                                   George BĂEŞU 
 
 
 
Expert Mihaela Ivan-Cucu  
 

Administrator
Original



Anexa 
AMENDAMENTE 

                                                                                                    
Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamentul propus Motivare 

1. Titlul legii: 
       „Lege privind 
respingerea Ordonanţei 
Guvernului nr.17/2007 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.65/1994 privind 
organizarea activităţii de 
expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaţi” 
 

Titlul legii: 
      „Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.17/2007 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.65/1994 privind 
organizarea activităţii de 
expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaţi” 
 
 
 
 
       Autor : Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. 
 

Aprobarea acestei  
ordonanţe este 
justificată de 
necesitatea: 
• corelării acesteia cu 

prevederile Legii 
contabilităţii nr. 
82/1991, cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, 

•  modificării şi 
completării unor 
condiţii pentru 
exercitarea acestei 
profesii, 

•  introducerii unor 
prevederi privind 
supravegherea publică 
a activităţii Corpului 
Experţilor Contabili şi 
a Contabililor 
Autorizaţi din 
România. 

2.       Articol unic.-  Se 
respinge Ordonanţa 
Guvernului nr.17 din 31 
ianuarie 2007 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.65/1994 privind 
organizarea activităţii de 
expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaţi, 
adoptată în temeiul art.1 pct. 
I.8 din Legea nr. 502/2006 
privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr. 84 din 2 februarie 2007. 
 

       Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.17 
din 31 ianuarie 2007 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului 
nr.65/1994 privind 
organizarea activităţii de 
expertiză contabilă şi a 
contabililor autorizaţi, 
adoptată în temeiul art.1 pct. 
I.8 din Legea nr. 502/2006 
privind abilitarea Guvernului 
de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 84 
din 2 februarie 2007. 
 
        Autor : Comisia juridică, 
de disciplină şi imunităţi. 

 
       Pentru  corelare cu  
modificările aduse la  
titlul legii. 

 


