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ACTE ALE CORPULUI EXPERÞILOR CONTABILI
ªI CONTABILILOR AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA
CORPUL EXPERÞILOR CONTABILI
ªI CONTABILILOR AUTORIZAÞI DIN ROMÂNIA
CONSILIUL SUPERIOR

HOTÃRÂRE
privind modificarea ºi completarea Regulamentului de organizare ºi funcþionare
a Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România
În temeiul art. 30 lit. b) din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitãþii de expertizã contabilã
ºi a contabililor autorizaþi, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 42/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
având în vedere avizele favorabile ale Ministerului Finanþelor nr. 60.823 din 24 martie 2000 ºi Ministerului Justiþiei
nr. DLA/708/AN/2000,
Consiliul superior al Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, împuternicit prin Hotãrârea
nr. 48 din 25 martie 2000 a Conferinþei naþionale a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi,
adoptã urmãtoarea hotãrâre:
Art. I. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Art. II. Ñ Prezenta hotãrâre va fi publicatã în Monitorul
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din Oficial al României, Partea I.
România, aprobat prin Hotãrârea Conferinþei naþionale a
Art. III. Ñ Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi nr. 1/1995, publi- Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
cat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din România, cu modificãrile ºi completãrile aduse prin pre27 noiembrie 1995, se modificã ºi se completeazã conform zenta hotãrâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al
anexei la prezenta hotãrâre.
României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.
Preºedintele Consiliului superior al Corpului Experþilor Contabili
ºi Contabililor Autorizaþi din România,
dr. ec. Marin Toma
Bucureºti, 17 iunie 2000.
Nr. 00/36.
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ANEXÃ

1. Alineatul 2 al punctului 4 va avea urmãtorul cuprins:
”Conferinþa naþionalã este constituitã din membrii
Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai
comisiilor de disciplinã, reprezentanþii Ministerului Finanþelor
pe lângã Consiliul superior ºi consiliile filialelor, precum ºi
din reprezentanþi din fiecare filialã a Corpului, desemnaþi de
adunãrile generale, conform normei de reprezentare
de 1/100.Ò
2. Alineatul 1 al punctului 5 va avea urmãtorul cuprins:
”Conferinþa naþionalã este legal constituitã dacã este
asiguratã participarea majoritãþii membrilor prevãzuþi la
pct. 4, iar hotãrârile sunt valabil adoptate cu votul majoritãþii membrilor prezenþi. Dacã la prima convocare nu se
întruneºte numãrul necesar, este convocatã din nou
Conferinþa naþionalã, care este legal constituitã cu participarea a cel puþin 30% din numãrul membrilor ºi reprezentanþilor prevãzuþi la pct. 4 alin. 2, iar hotãrârile sunt valabil
adoptate cu votul majoritãþii membrilor prezenþi.Ò
3. Literele a), g) ºi i) ale punctului 7 vor avea urmãtorul
cuprins:
”a) aprobã Regulamentul de organizare ºi funcþionare a
Corpului Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din
România, modificãrile ºi completãrile acestuia, avizate de
Ministerul Finanþelor ºi de Ministerul Justiþiei, precum ºi
Codul privind conduita eticã ºi profesionalã a experþilor
contabili ºi contabililor autorizaþi;
.............................................................................................
g) alege ºi revocã preºedintele ºi membrii Consiliului
superior ºi ai comisiei de cenzori a acestuia; alege ºi
revocã preºedintele ºi doi membri ai Comisiei superioare
de disciplinã;
.............................................................................................
i) aprobã, prin vot deschis, nivelul indemnizaþiilor pentru
organele alese ale Corpului ºi al taxelor de înscriere în
evidenþa Corpului;Ò
4. La punctul 7, litera j) devine litera n).
5. La punctul 7, dupã litera i) se introduc literele j), k), l)
ºi m) cu urmãtorul cuprins:
”j) hotãrãºte asupra propunerilor de sancþionare disciplinarã a membrilor Consiliului superior ºi ai consiliilor filialelor, formulate de Comisia superioarã de disciplinã;
k) stabileºte anual cotizaþiile pe tranºe de venit, datorate
de membrii Corpului;
l) aprobã planurile anuale de activitate ale Consiliului
superior ºi ale consiliilor filialelor;
m) confirmã lista cuprinzând membrii de onoare ai
Corpului, în conformitate cu anexa nr. 3;Ò
6. Punctul 13 va avea urmãtorul cuprins:
”13. Membrii titulari ºi supleanþi ai Consiliului superior
sunt aleºi prin vot secret, pentru 4 ani. Pentru asigurarea
continuitãþii activitãþilor Corpului mandatele a jumãtate din
numãrul celor aleºi sunt reînnoite la fiecare 2 ani.Ò
7. Punctul 14 va avea urmãtorul cuprins:
”14. Locurile vacante în Consiliul superior provin, de
regulã, din încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani
în cadrul acestuia; de asemenea, mandatul membrilor care
se aflã în situaþia prevãzutã la alin. 4 al pct. 98 înceteazã.
Membrii cãrora le înceteazã mandatul pot sã îºi depunã
candidatura ºi sã fie realeºi dupã o perioadã cel puþin
egalã cu cea a mandatului îndeplinit.Ò
8. La punctul 15, teza a doua va avea urmãtorul
cuprins:
”În cazul în care candidaþii nu întrunesc aceastã majoritate
se organizeazã al doilea tur de scrutin, la care sunt
declaraþi aleºi cei care au întrunit majoritatea simplã a
voturilor exprimate.Ò

9. Literele a), b), c) ºi g) ale punctului 18 vor avea
urmãtorul cuprins:
”a) alege dintre membrii sãi 5 vicepreºedinþi ai
Consiliului superior: 4 dintre aceºtia sunt aleºi dintre
experþii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizaþi;
b) asigurã elaborarea ºi completarea Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a Corpului, solicitând avizele
Ministerului Finanþelor ºi Ministerului Justiþiei; regulamentul
de organizare ºi funcþionare nu va fi înaintat pentru aprobare fãrã avizele favorabile ale celor douã ministere;
c) asigurã elaborarea ºi completarea Codului privind
conduita eticã ºi profesionalã a experþilor contabili ºi contabililor autorizaþi;
.............................................................................................
g) asigurã coordonarea activitãþii consiliilor filialelor; stabileºte metodologia de elaborare a bugetului de venituri ºi
cheltuieli al Corpului;Ò
10. La punctul 18, dupã litera j) se introduc literele k), l)
ºi m) cu urmãtorul cuprins:
”k) aprobã normele privind desfãºurarea activitãþii
curente a compartimentelor ºi verigilor organizatorice ale
Corpului;
l) ia mãsurile necesare pentru desfãºurarea în bune
condiþii a activitãþii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei ºi a celei de asigurare a riscului profesional de cãtre toþi membrii Corpului;
m) îndeplineºte alte atribuþii prevãzute de lege, regulament ºi hotãrârile Conferinþei naþionale a experþilor contabili
ºi contabililor autorizaþi.Ò
11. Alineatul 1 al punctului 19 va avea urmãtorul
cuprins:
”Biroul permanent al Consiliului superior este compus
din preºedinte, ales de Conferinþa naþionalã, ºi din vicepreºedinþi, aleºi de Consiliul superior.Ò
12. Teza întâi a punctului 20 va avea urmãtorul cuprins:
”Vicepreºedinþii Biroului permanent sunt aleºi prin vot
secret dintre membrii Consiliului superior.Ò
13. Teza a patra a punctului 20 va avea urmãtorul
cuprins:
”Dupã expirarea mandatului vicepreºedinþii Biroului permanent pot fi realeºi dupã o perioadã egalã cu cea a mandatului deþinut.Ò
14. Teza întâi a punctului 22 va avea urmãtorul cuprins:
”Biroul permanent al Consiliului superior se întruneºte
lunar ºi ori de câte ori este necesar ºi ia decizii cu votul
majoritãþii simple a membrilor sãi.Ò
15. Punctul 24 va avea urmãtorul cuprins:
”24. Preºedintele Consiliului superior este ales de
Conferinþa naþionalã dintre membrii Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România pentru un
mandat de 4 ani.
Persoana respectivã poate sã cumuleze aceastã funcþie
numai dacã îºi desfãºoarã activitatea în domeniul cercetãrii
sau în învãþãmântul universitar de profil ºi se bucurã de
autoritate profesionalã ºi moralã deosebitã.
O persoanã poate deþine funcþia de preºedinte pe
durata maximã a douã mandate consecutive.
Pentru asigurarea continuitãþii, în primul an de mandat
preºedintele ales îºi îndeplineºte atribuþiile prevãzute de
lege ºi de regulament, putând solicita ºi sprijinul fostului
preºedinte.Ò
16. Alineatul 1 al punctului 30 va avea urmãtorul
cuprins:
”Fiecare vicepreºedinte al Consiliului superior conduce
activitatea unei secþiuni, comisii sau departament, potrivit
celor stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior.Ò
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17. Alineatul 1 al punctului 33 va avea urmãtorul
cuprins:
”Activitãþile Corpului se desfãºoarã în cadrul: secþiunilor,
comisiilor, departamentelor ºi Secretariatului general, subordonate Biroului permanent al Consiliului superior al
Corpului.Ò
18. La punctul 33, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
”Atribuþiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de
Consiliul superior al Corpului.Ò
19. Literele a), b), c), f), h) ºi i) ale punctului 35 vor avea
urmãtorul cuprins:
”a) organizeazã examenele de admitere pentru accesul
la profesia de expert contabil ºi contabil autorizat, conform
regulamentului elaborat de Consiliul superior, avizat de
Ministerul Finanþelor ºi de Ministerul Educaþiei Naþionale ºi
aprobat prin hotãrâre a Guvernului; þin evidenþa persoanelor
care au promovat examenul de admitere ºi se aflã în perioada de stagiu, potrivit normelor aprobate de Consiliul
superior;
b) organizeazã examinarea persoanelor fizice strãine
care urmeazã sã exercite activitatea de expert contabil sau
contabil autorizat în România asupra cunoaºterii legislaþiei
naþionale în domeniile fiscal, contabil ºi al organizãrii ºi
funcþionãrii societãþilor comerciale;
c) organizeazã activitatea de stagiu ºi examenul de
aptitudini pentru dobândirea calitãþii de expert contabil ºi
contabil autorizat, potrivit regulamentului aprobat de
Consiliul superior, cu avizul consultativ al Ministerului
Finanþelor;
.............................................................................................
f) urmãresc modul de acordare a vizei anuale pentru
exercitarea profesiei, conform normelor emise de Consiliul
superior, prezentând rapoarte în acest sens Biroului permanent al Consiliului superior;
.............................................................................................
h) verificã respectarea de cãtre filialele Corpului a
condiþiilor legale de înscriere în Tabloul Corpului a persoanelor fizice ºi juridice, pe baza documentelor transmise de
cãtre acestea;
i) soluþioneazã, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestaþiile referitoare la:
i1) respingerea de cãtre filiale a cererii de înscriere în
Tabloul Corpului;
i2) autorizarea încetãrii provizorii a calitãþii de membru
al Corpului;
i3) radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevãzute
de regulament;
i4) neînregistrarea în Tabloul Corpului de cãtre filiale
a sediilor secundare ale societãþilor comerciale de
expertizã contabilã recunoscute de Corp.
Procedura de luare a unei decizii de cãtre secþiune
pentru îndeplinirea acestor atribuþii obligã la audierea celui
interesat, care va fi încunoºtinþat în scris despre data audierii sale, cu cel puþin 15 zile înainte. Neprezentarea acestuia la termenul fixat nu împiedicã adoptarea deciziei.
Deciziile secþiunilor trebuie motivate ºi se adoptã cu
majoritatea simplã a voturilor celor prezenþi. La egalitate de
voturi cel al preºedintelui este hotãrâtor.
Deciziile se comunicã prin scrisoare recomandatã cu
confirmare de primire celui interesat, consiliului filialei ºi
reprezentantului Ministerului Finanþelor de pe lângã acesta.
Ele pot fi contestate la Consiliul superior al Corpului
Experþilor Contabili ºi Contabililor Autorizaþi în termen de
15 zile de la comunicare;Ò
20. Punctele 36, 37 ºi 38 se abrogã.
21. Punctul 39 va avea urmãtorul cuprins:
”39. Activitatea secþiunilor, departamentelor ºi comisiilor
Corpului se desfãºoarã pe baza programelor de activitate
aprobate de Consiliul superior al Corpului.Ò
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22. Litera b) a punctului 43 va avea urmãtorul cuprins:
”b) pregãteºte, analizeazã ºi centralizeazã proiectele de
buget ale filialelor; elaboreazã proiectul de buget al
Corpului; dupã însuºirea acestora de cãtre Biroul permanent, prin preºedintele acestuia, le prezintã Consiliului
superior pentru adoptare, cu cel puþin o lunã înainte de
începerea exerciþiului financiar;Ò
23. Punctul 46 va avea urmãtorul cuprins:
”46. Comisia superioarã de disciplinã are urmãtoarea
competenþã:
a) analizeazã plângerile referitoare la abateri de la conduita eticã ºi profesionalã ale membrilor Consiliului superior
ºi ai consiliilor filialelor, fãcând propuneri de sancþionare a
acestora Conferinþei naþionale care hotãrãºte;
b) soluþioneazã plângerile referitoare la abaterile de la
conduita eticã ºi profesionalã a preºedinþilor Consiliului
superior ºi consiliilor filialelor, precum ºi a persoanelor
fizice cãrora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România
ºi aplicã, dupã caz, sancþiunile prevãzute la art. 16 din
Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 42/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
c) rezolvã contestaþiile formulate împotriva hotãrârilor
disciplinare pronunþate de comisiile de disciplinã ale
filialelor;
d) aplicã sancþiunea interzicerii dreptului de a exercita
profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor
Corpului care au sãvârºit abateri grave, prevãzute la
pct. 135.Ò
24. Punctul 47 va avea urmãtorul cuprins:
”47. Comisia superioarã de disciplinã este formatã din
5 membri titulari ºi 5 membri supleanþi, astfel:
a) preºedintele ºi 2 membri, experþi contabili, aleºi de
Conferinþa naþionalã dintre membrii Corpului Experþilor
Contabili ºi Contabililor Autorizaþi din România, care se
bucurã de autoritate profesionalã ºi moralã deosebitã;
b) 2 membri desemnaþi de ministrul finanþelor.
În aceleaºi condiþii sunt desemnaþi supleanþii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.Ò
25. Alineatul 3 al punctului 48 se abrogã.
26. La punctul 51, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
”În cazurile prevãzute la pct. 46 lit. a), hotãrârea de
sancþionare se supune dezbaterii Conferinþei naþionale, care
o poate confirma sau infirma. Contestarea sancþiunilor
hotãrâte de Conferinþa naþionalã se face la secþia de contencios administrativ a curþii de apel, în termen de 30 de
zile de la data înºtiinþãrii oficiale a celui în cauzã.Ò
27. Teza întâi a alineatului 1 al punctului 55 va avea
urmãtorul cuprins:
”Reprezentantul Ministerului Finanþelor pe lângã Consiliul
superior al Corpului participã la lucrãrile Conferinþei
naþionale, la ºedinþele Consiliului superior, ale Biroului permanent ºi ale Comisiei superioare de disciplinã fãrã drept
de vot.Ò
28. La alineatul 1 al punctului 55 prima liniuþã va avea
urmãtorul cuprins:
”Ñ primeºte convocãrile la lucrãrile Conferinþei
naþionale, Consiliului superior, Biroului permanent ºi
Comisiei superioare de disciplinã, materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile înainte;Ò
29. La punctul 58, dupã alineatul 2 se introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
”La filialele care au sub 100 de membri consiliul filialei
este format din 4 membri titulari, dintre care 3 experþi contabili, ºi 2 membri supleanþi, unul expert contabil ºi celãlalt
contabil autorizat.Ò
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30. Punctul 60 va avea urmãtorul cuprins:
”60. Membrii titulari ºi supleanþi ai consiliului filialei sunt
aleºi prin vot secret pentru o perioadã de 4 ani. Pentru
asigurarea continuitãþii activitãþii mandatele a jumãtate
dintre membrii aleºi înceteazã dupã 2 ani.Ò
31. Dupã punctul 60 se introduce punctul 60 1 cu
urmãtorul cuprins:
”60 1. Locurile vacante în consiliul filialei provin, de
regulã, din încetarea mandatului celor care au împlinit
4 ani de activitate în cadrul consiliului; mandatul membrilor
care au fost sancþionaþi disciplinar sau care se aflã în
situaþia prevãzutã la alin. 3 al pct. 98 înceteazã.
Membrii cãrora le înceteazã mandatul pot fi realeºi
dupã o perioadã cel puþin egalã cu cea a mandatului
îndeplinit.Ò
32. Litera e) a punctului 67 va avea urmãtorul cuprins:
”e) urmãreºte încasarea cotizaþiilor profesionale datorate
de membrii filialei, în condiþiile prevãzute la pct. 159;Ò
33. La punctul 67, dupã litera h) se introduc literele i), j)
ºi k) cu urmãtorul cuprins:
”i) pronunþã radierea din Tabloul Corpului în cazurile
prevãzute de regulament, precum ºi încetarea provizorie a
calitãþii de membru al Corpului, la cererea celui interesat;
j) analizeazã ºi adoptã proiectul bugetului filialei, potrivit
normelor emise de Consiliul superior;
k) îndeplineºte alte atribuþii prevãzute de lege, de
regulament, de hotãrârile ºi deciziile organelor de conducere ale Corpului.Ò
34. Teza întâi a punctului 69 va avea urmãtorul cuprins:
”Vicepreºedinþii Biroului permanent sunt aleºi prin vot
secret dintre membrii Consiliului.Ò
35. La punctul 69, dupã alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
”Biroul permanent se întruneºte lunar ºi ori de câte ori
este necesar ºi ia decizii cu votul majoritãþii membrilor sãi.Ò
36. Punctul 70 va avea urmãtorul cuprins:
”70. Biroul permanent urmãreºte întocmirea proiectului
bugetului filialei potrivit normelor emise de Corp ºi înaintarea acestuia în termen la Consiliul superior al Corpului.Ò
37. Dupã punctul 70 se introduce punctul 70 1 cu
urmãtorul cuprins:
”701. Preºedintele consiliului filialei este ales de adunarea generalã dintre membrii filialei Corpului pentru un mandat de 4 ani.
Persoana respectivã poate sã cumuleze aceastã funcþie
numai dacã îºi desfãºoarã activitatea în domeniul cercetãrii
sau în învãþãmântul universitar de profil ºi se bucurã de
autoritate profesionalã ºi moralã deosebitã.
O persoanã poate deþine funcþia de preºedinte pe
durata maximã a douã mandate consecutive.
Pentru asigurarea continuitãþii, în primul an de mandat
preºedintele ales îºi îndeplineºte atribuþiile prevãzute de
lege ºi de regulament, putând solicita ºi sprijinul fostului
preºedinte.Ò
38. Literele e) ºi h) ale punctului 71 vor avea urmãtorul
cuprins:
”e) face propuneri de angajare a salariaþilor din structurile executive ale filialei ºi de stabilire a salariilor acestora,
în limitele statului de funcþii aprobat; propunerile se înainteazã preºedintelui Consiliului superior spre aprobare;
..............................................................................................
h) supune spre aprobare adunãrii generale execuþia
bugetului de venituri ºi cheltuieli pe anul expirat;Ò
39. La punctul 71, dupã litera j) se introduc literele k) ºi
l) cu urmãtorul cuprins:
”k) rãspunde solidar cu consiliul filialei de încasarea
cotizaþiilor profesionale datorate de membrii filialei;
l) îndeplineºte alte atribuþii prevãzute de lege, de regulament, de hotãrârile ºi deciziile organelor de conducere
ale filialei ºi ale Corpului.Ò

40. Punctul 76 va avea urmãtorul cuprins:
”76. Sub conducerea preºedintelui Biroului permanent al
filialei, funcþionarea administrativã a consiliului filialei se
realizeazã de secretarul filialei, angajat la propunerea consiliului filialei, salariat, responsabil de buna funcþionare a
compartimentelor administrative.Ò
41. Literele b) ºi f) ale punctului 77 vor avea urmãtorul
cuprins:
”b) elaboreazã proiectul bugetului filialei, conform normelor emise de Consiliul superior;
.............................................................................................
f) asigurã elaborarea documentelor primare ºi a
situaþiilor necesare în vederea þinerii contabilitãþii, conform
reglementãrilor legale ºi normelor emise de Consiliul
superior;Ò
42. La punctul 77, dupã litera h) se introduce litera i) cu
urmãtorul cuprins:
”i) îndeplineºte ºi alte atribuþii prevãzute în actele normative, precum ºi în hotãrârile ºi deciziile organelor de
conducere ale filialei ºi ale Corpului.Ò
43. Punctul 85 va avea urmãtorul cuprins:
”85. Activitãþile prevãzute la art. 6 ºi, respectiv, la art. 9
din Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 42/1995, cu modificãrile ºi completãrile
ulterioare, pot fi desfãºurate numai de persoanele având
calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat,
înscrise în Tabloul Corpului, doveditã cu legitimaþia de
membru vizatã anual.Ò
44. Punctul 87 va avea urmãtorul cuprins:
”87. Candidatul depune, la secþiunea categoriei profesionale de care aparþine, dosarul cuprinzând cererea sa ºi
documentele justificative din care sã rezulte îndeplinirea
condiþiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei de
expert contabil sau contabil autorizat, respectiv pentru
înscrierea în Tabloul Corpului a persoanei juridice de
profil.Ò
45. Teza întâi a punctului 88 va avea urmãtorul cuprins:
”Dosarul este verificat de unul dintre membrii secþiunii
respective în ceea ce priveºte îndeplinirea condiþiilor cerute
de lege pentru exercitarea profesiei de expert contabil sau
contabil autorizat, respectiv pentru înscrierea în Tabloul
Corpului a persoanei juridice de profil, precum ºi în ceea
ce priveºte îndeplinirea condiþiilor prevãzute de Codul de
conduitã eticã ºi profesionalã.Ò
46. Ultima tezã a punctului 88 va avea urmãtorul
cuprins:
”Punctul de vedere al secþiunii se transmite consiliului
filialei, care va hotãrî asupra cererii în termen de maximum
30 de zile.Ò
47. Punctul 90 va avea urmãtorul cuprins:
”90. În vederea garantãrii drepturilor de apãrare, înaintea hotãrârii de respingere a cererii cel interesat are acces
la dosar, inclusiv la raportul de verificare, ºi este convocat,
dacã este cazul însoþit de un avocat sau un coleg, pentru
a fi audiat în ºedinþa consiliului filialei respective.Ò
48. Punctul 94 va avea urmãtorul cuprins:
”94. Tabloul Corpului este împãrþit în opt pãrþi,
cuprinzând membrii activi ai Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat, ºi
anume:
Partea întâi Ñ experþi contabili care îºi exercitã profesia
cu titlu independent, individual, în cadrul propriilor cabinete;
Partea a doua Ñ experþi contabili strãini, autorizaþi de
Consiliul superior sã îºi exercite profesia în România, cu
titlu independent, individual, în cadrul propriilor cabinete;
Partea a treia Ñ experþi contabili, salariaþi ai Corpului
sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice;
Partea a patra Ñ persoane juridice de profil:
A. firme în reþele internaþionale sau în parteneriat mixt
(român ºi strãin);
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B. firme cu capital autohton;
Partea a cincea Ñ contabili autorizaþi care îºi exercitã
profesia cu titlu independent, individual, în cadrul propriilor
cabinete;
Partea a ºasea Ñ contabili autorizaþi, salariaþi ai Corpului
sau ai unor membri ai Corpului, persoane fizice sau juridice;
Partea a ºaptea Ñ experþi contabili de onoare;
Partea a opta Ñ contabili autorizaþi de onoare.Ò
49. Dupã punctul 94 se introduce punctul 94 1 cu
urmãtorul cuprins:
”941. Evidenþa persoanelor care au calitatea de expert
contabil sau de contabil autorizat, inactive, se þine în cadrul
secþiunilor Experþi contabili ºi Contabili autorizaþi, pe
întreaga perioadã de inactivitate.Ò
50. La punctul 98, dupã alineatul 2 se introduc alineatele 3 ºi 4 cu urmãtorul cuprins:
”De asemenea, le este interzis sã efectueze lucrãri pentru agenþii economici, în cazul în care sunt rude sau afini
pânã la gradul al patrulea inclusiv sau soþi ai administratorilor.
Experþii contabili ºi contabilii autorizaþi nu pot sã îºi
exercite atribuþiile conferite de aceastã calitate pe perioada
în care desfãºoarã orice activitate salarizatã în afara
Corpului sau activitate comercialã, cu excepþia cadrelor
didactice din învãþãmântul de profil; de asemenea, cumulul
este permis ºi cu activitatea literarã ºi publicisticã în domeniu, precum ºi cu îndeplinirea unei funcþii de demnitate
publicã în calitate de parlamentar, consilier local sau
judeþean.Ò
51. Punctul 99 va avea urmãtorul cuprins:
”99. Consiliul filialei poate pronunþa radierea unui membru din Tabloul Corpului în urmãtoarele situaþii:
a) când membrul Corpului a fost condamnat pentru
sãvârºirea unei infracþiuni care, potrivit legislaþiei în vigoare,
interzice dreptul de administrare ºi gestiune a societãþilor
comerciale;
b) nedepunerea la bugetul de stat a impozitului asupra
onorariilor încasate de la persoanele fizice;
c) neplata cotizaþiei profesionale pe o perioadã de un an;
d) nerespectarea prevederilor pct. 98 ºi 139;
e) membrul Corpului a fost sancþionat cu interzicerea
dreptului de exercitare a profesiei.Ò
52. Punctul 105 va avea urmãtorul cuprins:
”105. Orice membru al consiliului filialei care, fãrã
motive temeinice, refuzã sau se abþine de la îndeplinirea
obligaþiilor personale sau de la efectuarea lucrãrilor care îi
sunt impuse de funcþionarea normalã a consiliului poate fi
revocat din funcþie, fãrã ca aceasta sã împiedice acþiunea
disciplinarã al cãrei subiect ar putea fi.
Revocarea se dispune de Consiliul superior prin hotãrâre.Ò
53. Alineatul 1 al punctului 106 va avea urmãtorul
cuprins:
”Dacã urmare a demisiei, a refuzului de a participa la
deliberãri sau a altor situaþii similare membrii consiliului filialei provoacã prin aceasta imposibilitatea funcþionãrii corespunzãtoare a structurilor organizatorice ale filialei, precum
ºi în situaþia în care cu ocazia alegerilor generale sau
parþiale nu se prezintã nici o candidaturã, atribuþiile
consiliului filialei vor fi exercitate de un administrator provizoriu, desemnat de Consiliul superior din rândurile membrilor filialei respective, pânã la organizarea de noi alegeri,
generale sau parþiale.Ò
54. Punctul 107 va avea urmãtorul cuprins:
”107. Cheltuielile de funcþionare a consiliului filialei sunt
asigurate prin bugetul anual al Corpului. Acest buget este
alimentat din surse legal prevãzute, conform normelor aprobate de Conferinþa naþionalã.Ò
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55. La punctul 111, teza întâi va avea urmãtorul cuprins:
”Adunarea generalã este organul de conducere ºi control al filialei ºi este compusã din toþi membrii activi ai
acesteia înscriºi în Tabloul Corpului ºi care sunt la zi cu
plata cotizaþiilor profesionale.Ò
56. La punctul 112, teza întâi va avea urmãtorul cuprins:
”Adunarea generalã ordinarã se convoacã anual, în primele douã luni ale anului, iar în cazuri excepþionale se
convoacã adunarea generalã extraordinarã.Ò
57. Alineatul 1 al punctului 113 va avea urmãtorul
cuprins:
”Adunarea generalã este legal constituitã dacã sunt prezenþi cel puþin jumãtate plus unul din numãrul membrilor
prevãzuþi la pct. 111.Ò
58. Alineatul 3 al punctului 113 va avea urmãtorul
cuprins:
”Dacã la prima convocare nu se întruneºte numãrul
necesar, se convoacã din nou adunarea generalã, prin
aceleaºi mijloace, ºi se considerã legal constituitã prin participarea a cel puþin 30% din numãrul membrilor prevãzuþi
la art. 111.Ò
59. Literele d), e), f), g) ºi h) ale punctului 115 vor avea
urmãtorul cuprins:
”d) alege ºi revocã preºedintele ºi 2 membri ai comisiei
de disciplinã a filialei;
e) alege ºi revocã preºedintele ºi membrii consiliului filialei ºi ai comisiei de cenzori;
f) propune, dintre membrii sãi candidaþi pentru funcþia
de preºedinte ºi de membru al Consiliului superior al Corpului;
g) adoptã lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei;
h) îndeplineºte orice alte atribuþii prevãzute de lege,
regulament, de Codul privind conduita eticã ºi profesionalã
sau hotãrâte de Consiliul superior al Corpului.Ò
60. Punctul 119 va avea urmãtorul cuprins:
”119. Comisia de disciplinã a filialei este formatã din
5 membri titulari ºi 5 membri supleanþi, astfel:
a) un preºedinte ºi 2 membri aleºi de adunarea generalã dintre membrii filialei Ñ experþi contabili, care se
bucurã de autoritate profesionalã ºi moralã deosebitã;
b) 2 membri desemnaþi de ministrul finanþelor.
Membrii supleanþi sunt desemnaþi în aceleaºi condiþii, o
datã cu titularii.
Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani.Ò
61. Punctele 120, 121 ºi 122 se abrogã.
62. Punctul 123 va avea urmãtorul cuprins:
”123. Comisia de disciplinã de pe lângã consiliul filialei
este competentã sã sancþioneze abaterile disciplinare
sãvârºite de experþii contabili ºi contabilii autorizaþi, membri
ai filialei, cu domiciliul în raza teritorialã a acesteia, chiar
dacã abaterile au fost sãvârºite în raza teritorialã a altei
filiale.
Fac excepþie plângerile privitoare la fapte sãvârºite de
membrii Consiliului Superior ºi ai consiliilor filialelor, de
preºedinþii Consiliului superior ºi ai consiliilor filialelor, precum ºi de persoanele fizice strãine cãrora le-a fost recunoscut dreptul de exercita profesia de expert contabil sau
contabil autorizat în România, care se depun la Comisia
superioarã de disciplinã.Ò
63. Punctul 125 va avea urmãtorul cuprins:
”125. Plângerea îndreptatã împotriva unui membru al
Corpului se adreseazã consiliului filialei din care face parte
acesta, cu excepþia situaþiilor în care competenþa aparþine
Comisiei superioare de disciplinã, pentru care plângerile se
depun la Consiliul superior.
Plângerea astfel primitã se transmite în termen de
48 de ore preºedintelui comisiei de disciplinã, care va
desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai
comisiei, aleºi de adunarea generalã.Ò
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64. Punctul 126 va avea urmãtorul cuprins:
”126. Procedura de judecatã disciplinarã este reglementatã prin Regulamentul comisiilor de disciplinã, aprobat de
Consiliul superior al Corpului.Ò
65. Punctele 127, 128, 129, 130, 131, 132 ºi 133 se
abrogã.
66. Punctul 134 va avea urmãtorul cuprins:
”134. Fapta sãvârºitã de un membru al Corpului, prin
care se încalcã dispoziþiile legii, ale Regulamentului de
organizare ºi funcþionare a Corpului Experþilor Contabili ºi
Contabililor Autorizaþi din România, ale Codului de conduitã
eticã ºi profesionalã a experþilor contabili ºi contabililor
autorizaþi, hotãrârile organelor de conducere ale Corpului,
constituie abatere disciplinarã.
Sunt abateri disciplinare urmãtoarele fapte:
a) comportament necuviincios faþã de membrii Corpului,
reprezentanþii Ministerului Finanþelor sau faþã de alþi participanþi la reuniunile de lucru ale organelor de conducere ºi
control ale Corpului;
b) absenþa nemotivatã de la întrunirea adunãrii generale
a filialei sau de la Conferinþa naþionalã;
c) nerespectarea dispoziþiilor Codului privind conduita
eticã ºi profesionalã a experþilor contabili ºi contabililor
autorizaþi din România referitoare la publicitate;
d) absenþa nejustificatã de la cursurile de pregãtire ºi
perfecþionare profesionalã reglementate prin normele emise
de Corp;
Învinuirea

e) prestarea de servicii de contabilitate fãrã contract
scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care
nu a fost înscrisã calitatea profesionalã a celui care îl
încheie: expert contabil sau contabil autorizat;
f) nerespectarea obligaþiei de pãstrare a secretului profesional;
g) nedeclararea sau declararea parþialã a veniturilor, în
scopul sustragerii de la plata cotizaþiei prevãzute în prezentul regulament;
h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenul stabilit la filiala de care aparþine fiºa pentru persoane
fizice sau juridice; pentru persoanele juridice rãspunderea
incumbã preºedintelui consiliului de administraþie sau administratorului unic, dupã caz;
i) încãlcarea dispoziþiilor pct. 98;
j) refuzul de a pune la dispoziþie organelor de control
ale Corpului documentele privind activitatea profesionalã;
k) declaraþii neconforme realitãþii, în relaþiile cu Corpul
sau cu terþii, în vederea producerii de consecinþe juridice,
precum ºi orice alte încãlcãri ale conduitei etice ºi profesionale.
La stabilirea ºi aplicarea sancþiunilor disciplinare se va
þine seama de gravitatea încãlcãrii ºi de urmãrile acesteia,
precum ºi de persoana celui în cauzã.Ò
67. Punctul 135 va avea urmãtorul cuprins:
”135. Urmãtoarele abateri disciplinare se sancþioneazã
astfel:
Sancþiunea

a) Neplata cotizaþiei profesionale sau/ºi a celorlalte obligaþii bãneºti, Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei
la termenele stabilite la pct. 159, în cursul unui an calendaristic pânã la plata efectivã, dar nu mai puþin de 3
luni ºi nici mai mult de un an
b) Condamnarea definitivã pentru sãvârºirea unei infracþiuni care, Interdicþia dreptului de exercitare a profesiei
potrivit legii, interzice dreptul de gestiune ºi de administrare a
societãþilor comerciale
c) Încãlcarea, cu intenþie, prin acþiune sau omisiune, a normelor Interdicþia dreptului de exercitare a profesiei
de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, dacã
fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau
material
d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat Interdicþia dreptului de exercitare a profesieiÒ
fãrã vizã anualã pentru exercitarea profesiei, legal acordatã
68. Dupã punctul 135 se introduce punctul 1351 cu
urmãtorul cuprins:
”1351. Acþiunea disciplinarã poate fi exercitatã în termen
de cel mult un an de la data sãvârºirii faptei.Ò
69. Alineatul 1 al punctului 138 va avea urmãtorul
cuprins:
”Sunt nule toate actele, contractele ºi convenþiile care
încearcã sã permitã, direct sau indirect, exercitarea profesiei de expert contabil sau de contabil autorizat de cãtre
persoanele care nu au exerciþiul dreptului de a practica
profesia de expert contabil sau contabil autorizat, conform
legii ºi prezentului regulament.Ò
70. Alineatul 3 al punctului 138 se abrogã.
71. Punctul 139 va avea urmãtorul cuprins:
”139. Aplicarea unei sancþiuni disciplinare trebuie sã fie
adusã la cunoºtinþã publicului prin:
a) afiºarea unui extras al hotãrârii de sancþionare la
sediul filialei Corpului, al direcþiei generale a finanþelor
publice ºi controlului financiar de stat judeþene, respectiv a
municipiului Bucureºti, ºi al tribunalului, însoþitã de publicarea acestuia într-un ziar local de largã circulaþie;
b) comunicarea mãsurii, în scris, direcþiei generale a
finanþelor publice ºi controlului financiar de stat judeþene,
respectiv a municipiului Bucureºti, ºi tribunalului, în cazul

aplicãrii sancþiunilor prevãzute la art. 16 lit. c) ºi d) din
Ordonanþa Guvernului nr. 65/1994, aprobatã ºi modificatã
prin Legea nr. 42/1995, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.
În cazul aplicãrii sancþiunii de suspendare a dreptului de
exercitare a profesiei, cel în cauzã este obligat sã depunã,
sub luare de semnãturã, la consiliul filialei de care aparþine,
carnetul de expert contabil sau contabil autorizat ºi parafa;
acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.
Aceeaºi obligaþie existã ºi în cazul aplicãrii mãsurii de
interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.
Membrul care refuzã sã se conformeze va fi radiat din
Tabloul Corpului.Ò
72. La punctul 141, prima liniuþã va avea urmãtorul
cuprins:
”Ñ participã, fãrã drept de vot, la lucrãrile adunãrii
generale, ale consiliului filialei, ale Biroului permanent ºi ale
Comisiei de disciplinã; materialele care se dezbat se vor
transmite cu 7 zile înainte de data întrunirii.Ò
73. Punctul 150 va avea urmãtorul cuprins:
”150. Contractele de muncã se încheie în formã scrisã,
între titularul cabinetului individual, respectiv administratorul
societãþii comerciale de expertizã, ºi fiecare expert contabil
sau contabil autorizat.Ò
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74. La punctul 151, dupã litera i) se introduce litera j) cu
urmãtorul cuprins:
”j) îndeplinirea atribuþiilor prevãzute de lege în procedurile de reorganizare judiciarã ºi faliment.Ò
75. Punctul 155 va avea urmãtorul cuprins:
”155. Preºedinþii consiliilor filialelor au obligaþia ca, dupã
aprobarea de cãtre adunarea generalã ordinarã a filialei, sã
transmitã preºedintelui Consiliului superior o copie de pe
contul de execuþie a bugetului de venituri ºi cheltuieli.Ò
76. Punctul 156 va avea urmãtorul cuprins:
”156. Preºedintele Consiliului superior asigurã centralizarea conturilor de execuþie ale filialelor, împreunã cu aceleaºi documente de sintezã ale Consiliului superior.Ò
77. La punctul 157 partea introductivã va avea
urmãtorul cuprins:
”Veniturile Corpului se formeazã din:Ò
78. Punctul 159 va avea urmãtorul cuprins:
”159. Cotizaþiile profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice ºi juridice, sunt variabile, pe
tranºe de venit, fiind stabilite anual de Conferinþa naþionalã
pe baza metodologiei aprobate de Consiliul superior.
Condiþiile ºi termenele de achitare a cotizaþiilor se stabilesc prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate de Consiliul superior.Ò
79. Punctul 160 se abrogã.
80. Punctul 164 va avea urmãtorul cuprins:
”164. Prevederile prezentului regulament de organizare
ºi funcþionare se aplicã tuturor persoanelor fizice ºi juridice
strãine care nu au domiciliul sau, dupã caz, sediul în
România, care au calitatea de expert contabil sau contabil
autorizat în þãrile lor ºi care au îndeplinit condiþiile de
înscriere în Tabloul Corpului ºi îºi exercitã activitatea în
România, potrivit prevederilor Ordonanþei Guvernului
nr. 65/1994, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 42/1995,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.Ò
81. Dupã punctul 165 se introduce punctul 166 cu
urmãtorul cuprins:
”166. Anexele nr. 1Ñ3 fac parte integrantã din prezentul regulament.Ò
82. Titlul anexei nr. 1 va avea urmãtorul cuprins:
”Procedura alegerilorÒ
83. Titlul capitolului I al anexei nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”Dispoziþii generaleÒ
84. Punctul 1 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”1. Alegerile pentru Consiliul superior ºi, respectiv, pentru consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru o
perioadã de 4 ani, cu reînnoirea bienalã a jumãtate din
numãrul membrilor aleºi.
Preºedintele Consiliului superior ºi preºedinþii consiliilor
filialelor sunt aleºi prin vot secret, pentru 4 ani, de
Conferinþa naþionalã, respectiv de adunarea generalã a
filialei.
Persoanele care au deþinut funcþii de preºedinte al
Consiliului superior sau al consiliului filialei douã mandate
consecutive îºi pot depune candidatura pentru a fi aleºi în
aceleaºi funcþii dupã o perioadã egalã cu cea în care au
deþinut funcþia respectivã.Ò
85. Punctul 2 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”2. Au dreptul de a alege ºi de a fi aleºi toþi membrii
Corpului, persoane fizice înscrise în Tablou, cu excepþia
celor care:
a) nu sunt la zi cu plata cotizaþiilor profesionale;
b) sunt membri de onoare;
c) sunt persoane fizice strãine cãrora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau
contabil autorizat în România;
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d) nu au, conform pct. 98 din regulament, exerciþiul
dreptului de a practica profesia de expert contabil sau contabil autorizat.Ò
86. Punctele 3 ºi 4 din anexa nr. 1 se abrogã.
87. Punctul 6 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”6. Toþi membrii Corpului care au dreptul de a alege ºi
de a fi aleºi pot face declaraþii de candidaturã, care vor
cuprinde, sub sancþiunea neînscrierii în listele cuprinzând
candidaþii:
a) numele, prenumele ºi adresa candidatului;
b) categoria profesionalã din care face parte: expert
contabil sau contabil autorizat;
c) modul de exercitare a profesiei;
d) funcþiile deþinute anterior în cadrul Corpului ºi perioadele respective;
e) funcþia pentru care candideazã, ºi anume: membru al
unui consiliu al Corpului, preºedinte al Consiliului superior
sau al consiliului filialei;
f) obiectivele ºi strategia pe care ºi le propune candidatul dacã va fi ales;
g) declaraþia pe propria rãspundere cã îndeplineºte
cerinþele de eligibilitate prevãzute în regulament.Ò
88. Punctul 7 din anexa nr. 1 se abrogã.
89. Punctul 11 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”11. Pentru candidaþii care îndeplinesc condiþiile legale
preºedintele consiliului filialei întocmeºte lista cuprinzând
candidaþii Ñ experþi contabili ºi lista cuprinzând candidaþii Ñ
contabili autorizaþi.
Listele sunt întocmite în ordine alfabeticã ºi cuprind
urmãtoarele:
a) numele, prenumele ºi adresa fiecãrui candidat;
b) numãrul total de locuri pentru care se candideazã,
separat pentru titulari ºi supleanþi;
c) datele calendaristice ale celor douã tururi de scrutin;
d) semnãturile preºedintelui ºi secretarului filialei.
Un exemplar al listelor se transmite Consiliului superior.Ò
90. Punctul12 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”12. Listele cuprinzând candidaþii vor fi afiºate la sediul
filialei cu minimum 15 zile înaintea datei alegerilor. Împotriva omisiunilor, înscrierilor greºite sau oricãror erori se
poate face întâmpinare la preºedintele filialei, în termen de
48 de ore de la afiºare, care este obligat sã o soluþioneze
în termen de 48 de ore de la înregistrarea ei. Soluþia datã
întâmpinãrii poate fi atacatã la instanþa de judecatã competentã, potrivit legii.Ò
91. La punctul 14 din anexa nr. 1, dupã alineatul 2 se
introduce alineatul 3 cu urmãtorul cuprins:
”Listele se afiºeazã la sediul filialei, la loc vizibil, cu
minimum 15 zile înainte de data alegerilor. Prevederile
pct. 12 referitoare la întâmpinare se aplicã în mod corespunzãtor.Ò
92. Punctul 16 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”16. În fiecare listã întocmitã pe categorii profesionale,
aºa cum se prevede la pct. 11, vor fi înscriºi numai
experþii contabili ºi contabilii autorizaþi din Tabloul Corpului,
având cotizaþia profesionalã achitatã la zi.Ò
93. Alineatul 2 al punctului 17 din anexa nr. 1 va avea
urmãtorul cuprins:
”În caz afirmativ, fiecare participant va fi legitimat cu
carnetul de membru ºi se va verifica înscrierea sa în lista
cuprinzând alegãtorii, dupã care va primi buletinul de vot.Ò
94. Punctul 18 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”18. Buletinul de vot va cuprinde toþi candidaþii, în
ordine alfabeticã, identificaþi cu: nume, prenume ºi calitatea
profesionalã.
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Buletinele de vot se imprimã, prin grija consiliului filialei,
pe hârtie de aceeaºi densitate ºi culoare, într-un numãr
care trebuie sã acopere numãrul alegãtorilor; forma graficã
ºi dimensiunile acestora vor fi unitare. Buletinele de vot
distribuite alegãtorilor vor purta ºtampila filialei.Ò
95. Punctul 20 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”20. În cazul în care alegãtorul nu voteazã un candidat
oarecare, îºi exprimã voinþa prin anularea (bararea cu o
linie) poziþiei respective de pe buletinul de vot, fãrã sã
înscrie un alt candidat în loc. În acelaºi mod va anula toþi
candidaþii înscriºi pe buletinul de vor peste numãrul locurilor vacante.Ò
96. Punctul 23 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”23. Buletinele albe sau completate neciteþ, cele care
cuprind mai multe nume decât numãrul locurilor vacante,
cele care nu cuprind o desemnare precisã a candidatului
sau care nu poartã ºtampila filialei, cele care conþin un
semn de recunoaºtere sau o menþiune referitoare la candidaþi sau terþi nu sunt luate în calcul la stabilirea rezultatului, fiind anexate la procesul-verbal.Ò
97. Punctele 24 ºi 25 din anexa nr. 1 se abrogã.
98. Punctul 27 din anexa nr. 1 va avea urmãtorul
cuprins:
”27. Procesul-verbal de numãrare a voturilor se
întocmeºte în douã exemplare de cãtre comisie ºi cuprinde:
a) numãrul alegãtorilor, potrivit listelor de alegãtori;
b) numãrul alegãtorilor prezenþi la adunare;
c) numãrul total al voturilor valabil exprimate;
d) numãrul voturilor nule;
e) numãrul voturilor obþinute de fiecare candidat;
f) numãrul total al buletinelor de vot imprimate;
g) numãrul buletinelor de vot rãmase nefolosite ºi anulate.
Un exemplar al procesului-verbal se transmite preºedintelui Consiliului superior.Ò
99. Dupã punctul 27 al anexei nr. 1 se introduce punctul 271 cu urmãtorul cuprins:
”271. La primul tur de scrutin sunt declaraþi aleºi candidaþii care au obþinut minimum douã treimi din numãrul
total al voturilor valabil exprimate. La cel de-al doilea tur
de scrutin sunt aleºi candidaþii care au obþinut cel mai
mare numãr de voturi.
Candidaþii care au obþinut numãrul de voturi prevãzut la
alin. 1 vor ocupa locurile vacante în limita numãrului acestora ºi în ordinea descrescãtoare a numãrului de voturi
obþinute. Mai întâi se vor ocupa locurile de titulari ºi apoi
celor de supleanþi.Ò
100. Punctele 30, 31, 32, 33, 34 ºi 36 din anexa nr. 1 se
abrogã.
101. În anexa nr. 1, dupã capitolul III se introduce capitolul IV intitulat ”Alegerea preºedintelui Consiliului superior ºi al consiliului filialeiÒ cu urmãtorul cuprins:
”43. Declaraþiile de candidaturi se transmit, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, Consiliului
superior sau consiliului filialei, dupã caz, pânã la data
limitã stabilitã de Consiliul superior.

La nivelul Consiliului superior ºi, respectiv, al consiliului
filialei primirea ºi verificarea declaraþiilor de candidaturã,
precum ºi întocmirea listei cuprinzând candidaþii se fac de
cãtre o comisie de primire ºi verificare a declaraþiilor, formatã din 3Ñ5 membri desemnaþi cu 25 de zile înainte de
data scrutinului de Consiliul superior sau al filialei, dupã
caz; membrii comisiei nu pot fi în acelaºi timp ºi candidaþi
în alegeri.
44. Listele cuprinzând candidaþii se întocmesc în ordine
alfabeticã ºi vor cuprinde:
a) numele, prenumele ºi adresa fiecãrui candidat;
b) categoria profesionalã cãreia îi aparþine;
c) datele calendaristice ale celor douã tururi de scrutin;
d) semnãtura preºedintelui ºi a secretarului comisiei de
primire ºi verificare a declaraþiilor.
Listele se afiºeazã la sediile filialelor cu cel puþin
15 zile înaintea datei alegerilor. Împotriva omisiunilor, înscrierilor greºite sau oricãror erori se poate face întâmpinare,
care se depune în termen de 48 de ore de la afiºare la
comisia desemnatã potrivit pct. 43; aceasta o va soluþiona
în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrare. Soluþia
datã întâmpinãrii poate fi atacatã la instanþa de judecatã
competentã, potrivit legii.
45. Pct. 14Ñ28 din cap. III al anexei nr. 1 se aplicã în
mod corespunzãtor.
46. La primul tur de scrutin sunt declaraþi aleºi candidaþii care au obþinut cel puþin douã treimi din numãrul
total al voturilor valabil exprimate; la cel de-al doilea tur de
scrutin este suficientã majoritatea simplã a voturilor.
Aceste dispoziþii se aplicã atât pentru alegerea preºedintelui Consiliului superior, cât ºi pentru alegerea preºedinþilor
consiliilor filialelor.Ò
102. Punctul 6 din anexa nr. 2 se abrogã.
103. Punctul 8 din anexa nr. 2 va avea urmãtorul
cuprins:
”8. Dezbaterile se consemneazã în procese-verbale sau
stenograme, dupã caz, ºi vor cuprinde menþiuni referitoare
la: data ºi locul încheierii, numele ºi prenumele membrilor
prezenþi ºi ale celor care absenteazã, ordinea de zi, dezbaterile din ºedinþã ºi hotãrârile adoptate. Acestea se semneazã de preºedinte ºi de persoana care le-a întocmit.Ò
104. Partea introductivã a punctului 1 din anexa nr. 3
se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:
”Experþii contabili ºi contabilii autorizaþi care au o activitate profesionalã în una dintre aceste calitãþi de cel puþin
30 de ani ºi se bucurã de prestigiu profesional ºi moral
pot primi titlul de:Ò
105. La punctul 7 din anexa nr. 3 se introduce
alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
”Aplicarea unei sancþiuni disciplinare conduce la pierderea titlului obþinut, care nu mai poate fi solicitat ulterior.Ò
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