
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 28 octombrie 2009 

PL.x. 500/2009 
 

     AVIZ 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar 
 

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 Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, trimisă cu adresa nr. 
PL.x. 500 din 19 octombrie 2009 şi înregistrată cu nr. 31/932 din 20 octombrie 2009. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 14 octombrie 2009, în calitate de 
primă cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) 
din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea 
legislativă  în şedinţa din 27 octombrie  2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu 
modificările ulterioare, în sensul corelării cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 
consolidate, prin care a fost transpusă Directiva 2006/43/CE privind auditul statutar al conturilor 
anuale şi al conturilor consolidate. 

Din punct de vedere al dreptului comunitar, proiectul de lege intră sub incidenţa 
principiilor statuate la nivelul Uniunii Europene subsumate Politicii controlului financiar. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, 
precum şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu nr. 430 
din 5 mai 2009. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege.  

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                       PREŞEDINTE,                               SECRETAR, 
                       Daniel Buda                               Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
 
Consilier, 
Rodica Penescu 
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