Metodologia pentru evidența avizului de principiu
conform prevederilor art. 9 și art. 11 din O.G.nr. 65/1994 republicată, cu modificările și
completările ulterioare

Art. 1 În conformitate cu prevederile art. 9 din O.G. 65/1994, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, societățile de expertiză contabilă trebuie să îndeplinească următoarele
condiţii:
a) societatea să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de expert contabil (cod
CAEN 6920), 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 deținută de experţii contabili;
c) structura de administrare a societăţii, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, 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 părţilor sociale deținute de acţionari sau asociați.
Art. 2 În conformitate cu prevederile art. 11 coroborat cu art. 9 din O.G. nr. 65/1994, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, societățile de contabilitate trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
a) societatea să aibă ca obiect de activitate principal exercitarea profesiei de contabil autorizat
(cod CAEN 6920), iar activităţile secundare să fie conforme prevederilor prezentei ordonanţe
şi reglementărilor Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România;
b) majoritatea acţiunilor sau a părţilor sociale să fie deţinută de contabilii autorizati;
c) structura de administrare a societăţii, conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, să fie aleasă în majoritate dintre acţionarii sau asociaţii
contabili autorizati;
d) acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;
e) modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor să se facă potrivit ponderilor
acţiunilor sau părţilor sociale deţinute de acţionari sau asociaţi.
Art. 3 În vederea înregistrării societăţii de expertiză contabilă/contabilitate la Oficiul Registrului
Comerţului sau pentru orice modificare a condiţiilor prevăzute la art. 1 sau art. 2, structura de
administrare a societăţii, prin administratorul/acţionarul/asociatul expert contabil pentru societățile de
expertiză contabilă sau contabil autorizat pentru societățile de contabilitate, desemnat prin
împuternicire semnată de toţi acţionarii/asociaţii ca reprezentant al societății, solicită avizul de
principiu al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. În acest sens se
completează o cerere conform anexei 1.a / 1.b, după caz, care va fi depusă la sediul filialei CECCAR,
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din județul în care se va constitui societatea. In cazul constituirii unei societăți, cererea va fi însoțită
de împuternicirea, în original, pentru reprezentantul societăţii, de originalul actului constitutiv și o
copie a acestuia, certificată prin semnătura reprezentantului societății cu mențiunea “conform cu
originalul”, pe fiecare pagina. În cazul modificării actului constitutiv al unei societăți, cererea va fi
însoțită de împuternicirea, în original pentru reprezentantul societăţii, de originalul actului constitutiv
inițial și a celui modificat și o copie a actului constitutiv modificat, certificată prin semnătura
reprezentantului societății cu mențiunea “conform cu originalul”, pe fiecare pagina.
Art. 4 Filiala, prin directorul executiv al filialei sau altă persoană desemnată prin Hotărârea
Consiliului filialei și salariatul cu atribuții privind evidența membrilor și a tabloului CECCAR,
ambele având repsonsabilitatea aplicării prezentei metodologii, vor analiza conținutul actului
constitutiv și al cererii, cu privire la condițiile obligatorii pe care societatea trebuie să le
îndeplinească conform prevederilor O.G. nr. 65/1994, republicată, cu modificările și completările
ulterioare și ale prezentei metodologii pentru a funcționa, precum și orice alte documente necesare
verificării, după caz. În evaluarea condițiilor, se vor lua în calcul doar membrii CECCAR, persoane
fizice sau juridice care au toate obligațiile îndeplinite la zi față de organismul profesional. În acest
sens se vor verifica existența vizei de exercitare a profesiei pentru membrii care își desfășoară
activitatea individual, avizului anual de funcționare al societății pentru membrii care au optat să-și
desfășoare activitatea doar prin intermediul unei societăți, verificarea îndeplinirii obligațiilor față de
Corp pentru membrii care sunt angajați. Dacă o societate membră CECCAR are calitatea de asociat
în societatea pentru care s-a solicitat avizul de principiu pentru constituire, se va verifica existența
avizului de funcționare pentru anul curent pentru aceasta. În cazul solicitării eliberării avizului pentru
modificarea actului constitutiv al unei societăți, membră CECCAR se va verifica și existența avizului
de funcționare pentru anul în curs. Persoanele menționate la acest articol vor emite un raport de
verificare (anexa 2.a / 2.b / 2.c / 2.d) prin care se propune acordarea sau neacordarea avizului de
principiu. Persoanele care conform prezentei metodologii au atribuții de verificare, întocmire a
raportului de verificare și emitere a propunerii de acordare sau neacordare a avizului de principiu
răspund pentru legalitatea, regularitatea și realitatea celor menționate în raportul de verificare și a
propunerii prezentate în cadrul acestuia.
Art. 5 Dacă condițiile sunt îndeplinite, în baza raportului de verificare, filiala emite un Aviz de
principiu pentru înregistrarea societății la Oficiul Registrul Comerțului (anexa 3.a / 3.b) sau
modificarea actului constitutiv (anexa 3.c / 3.b), după caz. Se atașează avizului de principiu, actul
constitutiv în copie, vizat prin semnătura spre neschimbare pe fiecare pagină. Avizul de principiu va
fi semnat de către Președintele filialei sau de către o altă persoană împuternicită prin Hotărârea
Consiliului filialei.
Art. 6 Avizul de principiu 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
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Comerţului. Avizele de principiu se înseriază și se numerotează. Seria avizului de principiu este
formată din:
• secvența de 2 litere care simbolizează județul sau litera B pentru municipiul București,
• secvența de 2 litere care simbolizează categoria societății, respectiv:
o EC – pentru societățile de expertiză contabilă,
o CA – pentru societățile de contabilitate
• secvența de 1 literă care reprezintă categoria operației, respectiv:
o C – pentru constituire societate
o M – modificare societate
Numerotarea avizelor se va realiza secvențial, începând cu numărul 1, pe fiecare categorie și va
conține o secvență de 5 cifre.
Exemplu:
seria BECC; număr 00001 – reprezintă avizul cu numărul 1 emis de filiala București pentru
constituirea unei societăți de expertiză contabilă.
Seria CJCAM; număr 00005 - reprezintă avizul cu numărul 5 emis de filiala Cluj pentru modificarea
unei societăți de contabilitate.
Art. 7 Filiala are obligația ținerii unui registru special pentru evidența cererilor de eliberare a
avizelor de principiu și a avizelor de principiu eliberate societăților conform anexelor 3.a, 3.b, 3.c,
3.d la prezenta procedură, după caz.
Art. 8 Directorul executiv al filialei sau persoana desemnată prin Hotărârea Consiliului filialei
împreună cu salariatul care are atribuții privind evidența membrilor și tabloul Corpului vor face un
raport lunar pe care îl vor înainta spre informare Biroului permanent al filialei în vederea analizei și
dispunerii măsurilor ce sunt necesar a fi luate în cazul în care prevederile prezentei metodologii nu
sunt respectate de către membrii CECCAR. Acest raport va conține prezentarea situației din
registrele speciale. Totodată se vor evidenția societățile, care în termen de 30 de zile de la data
acordării avizului de principiu nu au solicitat autorizație.
Art. 9 În cazul neutilizării avizului de principiu, respectiv dacă în termen de 45 de zile de la data
emiterii nu s-a înregistrat societatea la Oficiul Registrul Comerțului și nu s-a solicitat autorizarea
societății la CECCAR, administratorul/ asociații experți contabili/contabili autorizați ai societății, în
termen de 60 de zile de la data emiterii trebuie să predea originalul la filiala CECCAR care l-a
eliberat. În acest sens, directorul executiv al filialei sau persoana desemnată prin Hotărârea
Consiliului filialei va depune toate diligențele necesare în vederea recuperării avizului de principiu în
original. După recuperarea acestuia directorul executiv al filialei sau persoana desemnată de
Hotărârea Consiliului filialei va proceda la anularea avizul de principiu și la arhivarea acestuia.
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Art. 10 Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară gravă și
atrage răspunderea disciplinară a salariaților care au responsabilitatea emiterii și gestionării avizelor
de principiu.
Art. 11 Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară gravă și
atrage răspunderea disciplinară a administratorilor și asociaților experți contabili/contabili autorizați
ai societăților. În cazul în care asociatul este o persoană juridică membră CECCAR, răspunderea
disciplinară va fi atrasă și asupra administratorilor și asociaților experți contabili/contabili autorizați
ai acesteia, după caz.
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Anexa nr. 1
CECCAR Filiala .................
Registrul de evidență a avizelor de principiu eliberate
în vederea înregistrării la Registrul Comerțului a societăților de expertiză contabilă

Nr. Denumire societate
crt.

Administrator(i) experț(i) Data
contabil(i)
solicitare
aviz de
principiu

Data
Data
acordare solicitare
aviz de autorizație
principiu

Data
Acordare
autorizație
HCF

Număr
autorizație
la
confirmarea
BP

Observ
ații

1
2
3
4
5
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Anexa nr. 2
CECCAR Filiala .............
Registrul de evidență a avizelor de principiul eliberate
în vederea înregistrării la Registrul Comerțului a societăților de contabilitate

Nr. Denumire
crt. societate

Administrator(i)
contabil(i)
autorizaț(i)

Nr.
și
data
cerere
solicitare
aviz de
principiu

Nr.
și
data
Raport
de
verificare

Data
Data
acordare solicitare
aviz de autorizație
principiu

Data
acordare
autorizație
HCF

Numar
Observații
autorizație
la
confirmarea
BP

1
2
3
4
5
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