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R E P U B L I C Ã R I  

L E G E A  
contabilitãþii nr. 82/1991*) 

*) Republicatã în temeiul art. II din Ordonanþa Guvernului nr. 22/1996 privind actualizarea ºi completarea regimului general al contabilitãþii,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 30 iulie 1996, aprobatã ºi modificatã prin Legea nr. 245 din 21 decembrie 1998, publi-
catã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 22 decembrie 1998, dându-se textelor o nouã numerotare.

Legea contabilitãþii nr. 82/1991 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 27 decembrie 1991.

CAPITOLUL I

Dispoziþii generale

Art. 1. Ñ Regiile autonome, societãþile comerciale,
instituþiile publice, unitãþile cooperatiste, asociaþiile ºi cele-
lalte persoane juridice, precum ºi persoanele fizice care
au calitatea de comerciant au obligaþia sã organizeze ºi
sã conducã contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.

Art. 2. Ñ Contabilitatea, ca instrument principal de
cunoaºtere, gestiune ºi control al patrimoniului ºi al rezul-
tatelor obþinute, trebuie sã asigure:

a) înregistrarea cronologicã ºi sistematicã, prelucrarea,
publicarea ºi pãstrarea informaþiilor cu privire la situaþia
patrimonialã ºi rezultatele obþinute atât pentru necesitãþile
proprii ale persoanelor prevãzute la art. 1, cât ºi în
relaþiile acestora cu asociaþii sau acþionarii, clienþii, furni-
zorii, bãncile, organele fiscale ºi alte persoane juridice ºi
fizice;

b) controlul operaþiunilor patrimoniale efectuate ºi al
procedeelor de prelucrare utilizate, precum ºi exactitatea
datelor contabile furnizate;

c) furnizarea informaþiilor necesare stabilirii patrimoniului
naþional, execuþiei bugetului public naþional, precum ºi
întocmirii balanþelor financiare ºi a bilanþului pe ansamblul
economiei naþionale.

Art. 3. Ñ (1) Contabilitatea se þine în limba românã ºi
în moneda naþionalã.

(2) Contabilitatea operaþiunilor efectuate în valutã se
þine atât în moneda naþionalã, cât ºi în valutã.

Art. 4. Ñ Ministerul Finanþelor emite planul de conturi
general, modelele registrelor ºi bilanþurilor contabile, for-
mularele comune privind activitatea financiarã ºi contabilã,
normele metodologice privind întocmirea ºi utilizarea aces-
tora. Pentru bãnci acestea se elaboreazã de Banca
Naþionalã a României ºi se aprobã de Ministerul
Finanþelor.

Art. 5. Ñ (1) Persoanele prevãzute la art. 1 au
obligaþia sã conducã contabilitatea în partidã dublã ºi sã
întocmeascã bilanþ, respectiv dare de seamã contabilã în
cazul instituþiilor publice, denumit în prezenta lege bilanþ
contabil.

(2) Ministerul Finanþelor stabileºte categoriile de per-
soane care pot þine contabilitatea în partidã simplã, pre-
cum ºi cele care întocmesc bilanþ contabil.

Art. 6. Ñ (1) Înregistrãrile în contabilitate se fac crono-
logic ºi sistematic, potrivit planurilor de conturi ºi normelor
emise în condiþiile prevederilor art. 4.

(2) Orice operaþiune patrimonialã se consemneazã în
momentul efectuãrii ei într-un înscris care stã la baza
înregistrãrilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de
document justificativ.

(3) Documentele justificative care stau la baza înre-
gistrãrilor în contabilitate angajeazã rãspunderea persoane-
lor care le-au întocmit, vizat ºi aprobat ori le-au înregistrat
în contabilitate, dupã caz.

Art. 7. Ñ (1) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor
mobile ºi imobile se face la valoarea de achiziþie, de pro-
ducþie sau la preþul pieþei, dupã caz.

(2) Creanþele ºi datoriile se înregistreazã în contabili-
tate la valoarea lor nominalã.

Art. 8. Ñ (1) Persoanele prevãzute la art. 1 au
obligaþia sã efectueze inventarierea generalã a patrimoniu-
lui: la începutul activitãþii; cel puþin o datã pe an pe par-
cursul funcþionãrii sale; în cazul fuzionãrii sau încetãrii
activitãþii, precum ºi în alte situaþii prevãzute de lege.

(2) Ministerul Finanþelor poate aproba excepþii de la
regula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter
special aflate în administrarea instituþiilor publice ºi a regiilor
autonome, la propunerea ministerelor de resort.

Art. 9. Ñ Evaluarea elementelor patrimoniale pe baza
inventarierii ºi reflectarea acestora în bilanþul contabil se
fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Finanþelor.

Art. 10. Ñ Documentul oficial de gestiune al persoane-
lor prevãzute la art. 1 îl constituie bilanþul contabil, care
trebuie sã dea o imagine fidelã, clarã ºi completã a patri-
moniului, a situaþiei financiare ºi a rezultatelor obþinute.

CAPITOLUL II

Organizarea contabilitãþii patrimoniului

Art. 11. Ñ (1) Persoanele prevãzute la art. 1 organi-
zeazã ºi þin contabilitatea, de regulã, în compartimente
distincte, conduse de cãtre directorul financiar-contabil,
contabilul-ºef sau altã persoanã împuternicitã sã îndepli-
neascã aceastã funcþie. Aceste persoane trebuie sã
posede studii economice superioare.

(2) Prin excepþie, funcþiile respective pot fi îndeplinite ºi
de persoane cu studii medii, care au calificare
corespunzãtoare în domeniu, cu avizul Ministerului



Finanþelor, la solicitarea justificatã a ordonatorilor principali
de credite.

(3) Contabilitatea persoanelor prevãzute la art. 1 poate
fi organizatã ºi þinutã ºi de persoane juridice autorizate
sau de persoane fizice care au calitatea de contabil auto-
rizat ori de expert contabil, care rãspund potrivit legii.

(4) Rãspunderea pentru organizarea ºi þinerea contabi-
litãþii, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administra-
torului, ordonatorului de credite sau altei persoane care
are obligaþia gestionãrii patrimoniului.

(5) Persoanele fizice prevãzute la alin. (1) rãspund,
împreunã cu personalul din subordine, de þinerea contabi-
litãþii potrivit legii.

(6) În cazurile în care contabilitatea nu se þine de per-
soane autorizate, rãspunderea revine patronului.

(7) La societãþile comerciale la care contabilitatea nu
este organizatã în compartimente distincte, care nu au
personal calificat angajat potrivit legii sau contracte de
prestãri de servicii în domeniul contabilitãþii, încheiate cu
persoane fizice sau juridice autorizate, Ministerul
Finanþelor stabileºte, în funcþie de evoluþia inflaþiei ºi de
dezvoltarea profesiei, limite valorice privind nivelul cifrei de
afaceri de la care existã obligaþia de a încheia contracte
pentru întocmirea bilanþului contabil numai de cãtre per-
soane fizice sau juridice autorizate.

(8) Instituþiile publice la care contabilitatea nu este
organizatã în compartimente distincte sau care nu au per-
sonal angajat cu contract individual de muncã pentru con-
ducerea contabilitãþii ºi întocmirea dãrilor de seamã
contabile privind execuþia bugetarã pot încadra personal
de specialitate prin încheierea de convenþii civile, plata
serviciilor urmând a se face din fondul de salarii prevãzut
în bugetele acestora, în conformitate cu prevederile regle-
mentãrilor legale specifice unitãþilor respective.

(9) În cazul în care instituþiile publice nu pot încadra
personal de execuþie în condiþiile alin. (8), contabilitatea
se poate þine ºi de societãþi comerciale de expertizã con-
tabilã sau de persoane fizice autorizate potrivit legii, pe
bazã de contracte pentru prestãri de servicii. Încheierea
contractelor se face pe bazã de licitaþii pentru achiziþii
publice de bunuri ºi servicii, organizate în conformitate cu
reglementãrile legale. Plata serviciilor respective se face
din credite bugetare cu aceastã destinaþie ºi numai în
limita cheltuielilor de personal care ar trebui efectuate de
unitate, în condiþiile în care aceasta ar avea angajat per-
sonal de specialitate cu contract individual de muncã.

Art. 12. Ñ (1) Obiectul contabilitãþii patrimoniului îl con-
stituie reflectarea în expresie bãneascã a bunurilor mobile
ºi imobile, inclusiv solul, bogãþiile naturale, zãcãmintele ºi
alte bunuri cu potenþial economic, disponibilitãþile bãneºti,
titlurile de valoare, drepturile ºi obligaþiile persoanelor
prevãzute la art. 1, precum ºi miºcãrile ºi modificãrile
intervenite în urma operaþiunilor patrimoniale efectuate,
cheltuielile, veniturile ºi rezultatele obþinute de acestea.

(2) Deþinerea de valori materiale ºi bãneºti sub orice
formã ºi cu orice titlu, a oricãror drepturi ºi obligaþii patri-
moniale, precum ºi efectuarea de operaþiuni patrimoniale
fãrã înregistrarea lor în contabilitate sunt interzise.

Art. 13. Ñ (1) Contabilitatea mijloacelor fixe se þine pe
categorii ºi pe fiecare obiect de evidenþã.

(2) Contabilitatea valorilor materiale se þine cantitativ ºi
valoric sau numai valoric.

Art. 14. Ñ Valoarea acþiunilor emise sau a altor titluri,
precum ºi vãrsãmintele efectuate în contul capitalului sub-
scris se reflectã distinct în contabilitate.

Art. 15. Ñ Contabilitatea clienþilor ºi furnizorilor, a
celorlalte creanþe ºi obligaþii se þine pe categorii, precum
ºi pe fiecare persoanã fizicã sau juridicã.

Art. 16. Ñ Contabilitatea cheltuielilor se þine pe feluri
de cheltuieli, dupã natura lor.

Art. 17. Ñ Contabilitatea cheltuielilor finanþate din mij-
loace bugetare ºi extrabugetare asigurã atât evidenþa
plãþilor de casã, cât ºi a cheltuielilor efective, pe structura
clasificaþiei bugetare.

Art. 18. Ñ Contabilitatea veniturilor se þine pe feluri de
venituri, dupã natura lor.

Art. 19. Ñ (1) În contabilitate profitul sau pierderea se
stabileºte lunar.

(2) Repartizarea profitului se înregistreazã în contabili-
tate pe destinaþii, potrivit legii.

CAPITOLUL III

Registrele de contabilitate

Art. 20. Ñ (1) Principalele registre care se folosesc în
contabilitate sunt: registrul-jurnal, registrul-inventar ºi car-
tea mare.

(2) Ministerul Finanþelor poate excepta folosirea unora
dintre aceste registre de cãtre unele persoane prevãzute
la art. 1.

Art. 21. Ñ Registrele de contabilitate se utilizeazã în
strictã concordanþã cu destinaþia acestora ºi se prezintã
în mod ordonat ºi completate, astfel încât sã permitã, în
orice moment, identificarea ºi controlul operaþiunilor patri-
moniale efectuate.

Art. 22. Ñ Pentru verificarea înregistrãrii corecte în
contabilitate a operaþiunilor patrimoniale se întocmeºte
lunar balanþa de verificare.

Art. 23. Ñ (1) Persoanele fizice ºi juridice care utili-
zeazã sisteme de prelucrare automatã a datelor au
obligaþia sã asigure respectarea normelor contabile, stoca-
rea, pãstrarea sub forma suporturilor tehnice ºi controlul
datelor înregistrate în contabilitate.

(2) Unitãþile de informaticã poartã rãspunderea pre-
lucrãrii cu exactitate a informaþiilor din documente, iar
beneficiarii rãspund pentru exactitatea ºi realitatea datelor
pe care le transmit pentru prelucrare.

Art. 24. Ñ Înregistrarea în contabilitate a operaþiunilor
determinate de fuziunea sau încetarea, potrivit legii, a
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activitãþii persoanelor prevãzute la art. 1 se face pe baza
documentelor corespunzãtoare întocmite în asemenea
situaþii.

Art. 25. Ñ Registrele de contabilitate, precum ºi docu-
mentele justificative, care stau la baza înregistrãrilor în
contabilitate, se pãstreazã în arhiva persoanelor prevãzute
la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data încheie-
rii exerciþiului în cursul cãruia au fost întocmite, cu
excepþia statelor de salarii, care se pãstreazã timp de 50
de ani.

Art. 26. Ñ În caz de pierdere, sustragere sau distru-
gere a unor documente contabile, se vor lua mãsuri de
reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile
de la constatare.

CAPITOLUL IV

Bilanþul contabil

Art. 27. Ñ (1) Bilanþul contabil se întocmeºte obligato-
riu anual, precum ºi în situaþia fuziunii sau încetãrii, potri-
vit legii, a activitãþii persoanelor prevãzute la art. 1, dupã
caz.

(2) Pentru regiile autonome ºi societãþile comerciale în
care statul deþine cel puþin 20% din capitalul social, pre-
cum ºi pentru alte persoane juridice Ministerul Finanþelor
poate stabili întocmirea ºi depunerea bilanþurilor contabile
ºi la alte perioade decât anual.

(3) Bilanþul contabil se compune din: bilanþ, contul de
profit ºi pierderi, respectiv contul de execuþie în cazul
instituþiilor publice, anexe ºi raportul de gestiune.

(4) Exerciþiul financiar începe la 1 ianuarie ºi se
încheie la 31 decembrie, cu excepþia primului an de acti-
vitate când acesta începe la data înfiinþãrii, respectiv a
înmatriculãrii, potrivit legii, a persoanelor prevãzute la
art. 1.

(5) Eventualele erori constatate în contabilitate dupã
aprobarea ºi depunerea bilanþului contabil vor fi corectate
în anul în care acestea se constatã, bilanþurile contabile
ale exerciþiilor anterioare nemaiputând fi modificate.

Art. 28. Ñ La întocmirea bilanþului contabil se au în
vedere urmãtoarele reguli:

a) posturile înscrise în bilanþ sã corespundã cu datele
înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaþia
realã a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventa-
rului;

b) compensãri între conturile ce se înscriu în bilanþ ºi,
respectiv, între veniturile ºi cheltuielile din contul de profit
ºi pierderi nu sunt admise.

Art. 29. Ñ Bilanþurile contabile ale societãþilor comerci-
ale sunt supuse verificãrii ºi certificãrii de cãtre cenzori,
experþi contabili, contabili autorizaþi cu studii superioare
sau societãþi comerciale de expertizã contabilã, dupã caz,
în condiþiile stabilite de Ministerul Finanþelor. În acelaºi

mod se stabilesc ºi condiþiile privind verificarea ºi certifi-
carea bilanþurilor contabile ale regiilor autonome.

Art. 30. Ñ (1) Bilanþul contabil, dupã aprobare, se
publicã în condiþiile prevãzute de lege.

(2) Bilanþul contabil anual se pãstreazã timp de 50 de ani.

(3) În caz de încetare a activitãþii persoanelor
prevãzute la art. 1, bilanþul contabil, precum ºi registrele
ºi celelalte documente la care se referã art. 25 se predau
la arhivele statului, în conformitate cu prevederile Legii
Arhivelor Naþionale nr. 16/1996*), dacã legea nu dispune
altfel.

Art. 31. Ñ (1) Un exemplar al bilanþului contabil anual
se depune pânã cel mai târziu la data de 15 aprilie a
anului urmãtor, de cãtre toate persoanele prevãzute la
art. 1, la direcþia generalã a finanþelor publice ºi controlu-
lui financiar de stat judeþeanã, respectiv a municipiului
Bucureºti.

(2) Instituþiile publice ºi celelalte persoane juridice ai
cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite
depun un exemplar din bilanþul contabil trimestrial ºi anual
la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de
acesta.

(3) Ministerele, departamentele ºi celelalte organe ale
administraþiei publice centrale, prefecturile, consiliile locale,
consiliile judeþene ºi Consiliul General al Municipiului
Bucureºti, ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori
de credite, depun la Ministerul Finanþelor un exemplar din
bilanþul contabil trimestrial ºi anual, potrivit normelor ºi la
termenele stabilite de acesta.

Art. 32. Ñ Pentru verificarea calculãrii ºi regularizarea
cu bugetul de stat ºi cu bugetele locale, dupã caz, a
veniturilor cuvenite acestora, potrivit legii, persoanele
prevãzute la art. 1 vor depune lunar la direcþiile generale
ale finanþelor publice ºi controlului financiar de stat
judeþene ºi, respectiv, a municipiului Bucureºti situaþia pri-
vind �Rezultatele financiare ºi obligaþiile fiscaleÒ, conform
modelului ºi la termenele stabilite de Ministerul Finanþelor.

CAPITOLUL V

Contabilitatea trezoreriei finanþelor publice, a instituþiilor
publice ºi bilanþul pe ansamblul economiei naþionale

Art. 33. Ñ (1) Contabilitatea trezoreriei finanþelor
publice se organizeazã în cadrul Ministerului Finanþelor ºi
al unitãþilor sale subordonate ºi cuprinde: operaþiunile pri-
vind execuþia de casã a bugetului de stat, bugetelor
locale, bugetului asigurãrilor sociale de stat; constituirea ºi
utilizarea mijloacelor extrabugetare ºi a fondurilor cu des-
tinaþie specialã; gestiunea datoriei publice interne ºi
externe, precum ºi alte operaþiuni financiare efectuate în
contul organelor administraþiei publice centrale.

*) Legea nr. 16/1996 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996.



(2) Organizarea ºi conducerea contabilitãþii trezoreriei
finanþelor publice se efectueazã potrivit normelor emise de
Ministerul Finanþelor.

(3) Ministerele, departamentele ºi celelalte organe cen-
trale ale administraþiei publice, ai cãror conducãtori au
calitatea de ordonatori principali de credite, precum ºi
instituþiile publice cu personalitate juridicã din subordinea
acestora organizeazã ºi conduc contabilitatea veniturilor
încasate ºi a cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului apro-
bat, a mijloacelor extrabugetare ºi a fondurilor cu des-
tinaþie specialã.

Art. 34. Ñ (1) Contabilitatea bugetelor locale se orga-
nizeazã ºi se conduce la nivelul judeþelor ºi al municipiu-
lui Bucureºti, municipiilor ºi sectoarelor municipiului
Bucureºti, oraºelor ºi comunelor, potrivit normelor stabilite
de Ministerul Finanþelor, care sã asigure înregistrarea
operaþiunilor privind:

a) veniturile încasate ºi plãþile efectuate în executarea
bugetelor locale ºi a fondurilor cu destinaþie specialã, con-
stituite potrivit legii;

b) evidenþa transferurilor din bugetul de stat ºi a fon-
dului de tezaur, constituit în condiþiile legii.

(2) Instituþiile de stat de subordonare localã, care au
personalitate juridicã ºi ai cãror conducãtori au calitatea
de ordonatori de credite, organizeazã ºi conduc contabili-
tatea veniturilor ºi cheltuielilor, potrivit bugetului aprobat.

Art. 35. Ñ Contabilitatea bugetului asigurãrilor sociale
de stat ºi a celorlalte organe autonome de asigurãri soci-
ale, precum ºi a unitãþilor subordonate acestora se orga-
nizeazã ºi se conduce de fiecare unitate de asigurãri
sociale.

Art. 36. Ñ (1) Ministerul Finanþelor întocmeºte anual
bilanþul pe ansamblul economiei naþionale.

(2) Obiectul principal al bilanþului pe ansamblul econo-
miei naþionale îl constituie patrimoniul naþional, cuprinzând
patrimoniul public ºi cel privat, inclusiv solul, bogãþiile
naturale, zãcãmintele ºi alte bunuri cu potenþial economic,
evaluate în expresie bãneascã.

(3) Evidenþa în unitãþi naturale sau natural-
convenþionale, dupã caz, a fondului funciar, fondului fores-
tier, rezervelor de substanþe minerale utile ºi a celorlalte
resurse naturale ale solului ºi subsolului se realizeazã de
cãtre organele ºi unitãþile care administreazã, exploateazã
ºi folosesc bunurile respective.

Art. 37. Ñ Bilanþul pe ansamblul economiei naþionale
se prezintã Guvernului o datã cu contul general anual de
execuþie a bugetului de stat.

CAPITOLUL VI

Contravenþii ºi infracþiuni

Art. 38. Ñ Constituie contravenþii la prevederile pre-
zentei legi urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârºite în
astfel de condiþii încât, potrivit legii, sã fie considerate
infracþiuni:

1. deþinerea de valori materiale ºi bãneºti sub orice
formã ºi cu orice titlu, precum ºi existenþa oricãror drep-
turi ºi obligaþii patrimoniale, fãrã a fi înregistrate în conta-
bilitate;

2. primirea ºi eliberarea din depozite a bunurilor de
orice fel, fãrã documente justificative de intrare ºi ieºire;

3. neîntocmirea balanþelor de verificare;
4. nerespectarea normelor emise de Ministerul

Finanþelor cu privire la:
a) utilizarea ºi þinerea registrelor de contabilitate;
b) întocmirea ºi utilizarea documentelor justificative ºi

contabile pentru toate operaþiunile patrimoniale, înregistra-
rea în contabilitate a acestora în perioada la care se
referã, pãstrarea ºi arhivarea acestora, precum ºi recon-
stituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

c) efectuarea inventarierii patrimoniului;
d) întocmirea, verificarea, certificarea ºi depunerea

bilanþurilor contabile;
e) întocmirea ºi depunerea raportãrilor periodice stabi-

lite de Ministerul  Finanþelor;
f) prezentarea de bilanþuri contabile ºi de raportãri con-

tabile periodice, care conþin date eronate sau necorelate,
inclusiv cu privire la identificarea unitãþii raportoare;

g) depunerea declaraþiei din care sã rezulte cã persoa-
nele juridice ºi fizice prevãzute la art. 1 nu au desfãºurat
activitate.

Art. 39. Ñ (1) Contravenþiile prevãzute la art. 38 pct. 1
ºi 2 se sancþioneazã cu amendã de la 2.000.000 lei la
50.000.000 lei, cele prevãzute la pct. 3 ºi 4 lit. a) Ñ f),
cu amendã de la 1.000.000 lei la 25.000.000 lei, iar cea
prevãzutã la pct. 4 lit. g), cu amendã de 500.000 lei.
Guvernul, la propunerea Ministerului Finanþelor, poate
modifica nivelul acestor amenzi în funcþie de rata inflaþiei.

(2) Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea sancþiunilor
se fac de persoanele cu atribuþii de control financiar ºi de
alte persoane anume împuternicite de Ministerul
Finanþelor.

(3) Contravenþiilor prevãzute la art. 38 le sunt aplica-
bile dispoziþiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea ºi
sancþionarea contravenþiilor, cu excepþia art. 25Ñ27.

(4) Amenzile contravenþionale prevãzute la alin. (1) din
prezentul articol se suportã de persoanele vinovate.

Art. 40. Ñ Efectuarea cu ºtiinþã de înregistrãri ine-
xacte, precum ºi omisiunea cu ºtiinþã a înregistrãrilor în
contabilitate având drept consecinþã denaturarea venituri-
lor, cheltuielilor, rezultatelor financiare ºi elementelor patri-
moniale ce se reflectã în bilanþul contabil constituie
infracþiunea de fals intelectual ºi se pedepseºte conform
legii.

CAPITOLUL VII

Dispoziþii tranzitorii ºi finale

Art. 41. Ñ Guvernul României va prezenta în termen
de 60 de zile de la data publicãrii legii proiectul de lege
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pentru organizarea activitãþii de expertizã contabilã ºi a
contabililor autorizaþi*).

Art. 42. Ñ Ministerul Finanþelor, în termen de ºase
luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora
regulamentul de aplicare a acesteia**) ºi va actualiza ºi
reedita planul de conturi general, modelele registrelor ºi
bilanþurilor contabile, formularele comune privind activitatea
financiarã ºi contabilã, precum ºi normele metodologice
privind întocmirea ºi utilizarea acestora. Pânã la reedita-
rea acestora se utilizeazã în continuare planurile de con-
turi, instrucþiunile de aplicare a acestora ºi normele
contabile existente, actualizate pe baza actelor normative
ce se vor adopta în aceastã perioadã.

Art. 43. Ñ (1) Unitãþile din sectorul de apãrare
naþionalã, ordine publicã ºi siguranþã naþionalã vor con-
duce contabilitatea, cantitativ ºi valoric, pentru toate bunu-
rile aflate în administrarea acestora, pe baza normelor
proprii avizate de Ministerul Finanþelor.

(2) Trecerea la evidenþa cantitativ-valoricã se va rea-
liza pânã la data de 31 decembrie 1999, pe baza progra-
melor elaborate de unitãþile respective, aprobate prin
hotãrâre a Guvernului.

Art. 44. Ñ Ministerul Finanþelor exercitã controlul asu-
pra modului în care se aplicã prevederile prezentei legi.

Art. 45. Ñ Prezenta lege intrã în vigoare la data de 
1 ianuarie 1992***).

Art. 46. Ñ Prevederile prezentei legi se aplicã ºi sub-
unitãþilor fãrã personalitate juridicã, cu sediul în
strãinãtate, ce aparþin persoanelor prevãzute la art. 1 cu
sediul sau domiciliul în România, cât ºi subunitãþilor cu
sediul în România, ce aparþin unor persoane juridice sau
fizice cu sediul sau domiciliul în strãinãtate.

Art. 47. Ñ Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi
se abrogã:

Ñ Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor,
documentelor ºi evidenþelor cu conþinut financiar pierdute,
sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22
din 4 august 1956;

Ñ Hotãrârea nr. 1.885 din 28 decembrie 1970 cu pri-
vire la organizarea ºi conducerea contabilitãþii, atribuþiile ºi
rãspunderile conducãtorului compartimentului financiar-con-
tabil, publicatã în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decem-
brie 1970;

Ñ Hotãrârea nr. 1.533/1973 privind formularele cu
regim special, publicatã în Buletinul Oficial nr. 189 din 
2 decembrie 1973;

Ñ Hotãrârea nr. 1.116/1975 privind îmbunãtãþirea ana-
lizei pe bazã de bilanþ, creºterea operativitãþii ºi calitãþii
informaþiilor cu privire la rezultatele economico-financiare
ale unitãþilor socialiste de stat, publicatã în Buletinul
Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1975;

Ñ orice alte dispoziþii contrare prevederilor prezentei
legi.
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