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CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI 

ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ 

 

 

ORDINEA DE ZI 

a Conferinței Naționale de dare de seamă și alegeri din 30 martie 2019 

 

I. Ratificarea normelor modificate de Consiliul superior, cu consultarea președinților 

de filiale, în baza art. 15 din Hotărârea Conferinței Naționale nr. 18/81 din 14 aprilie 

2018. 

 

1. Hotărârea Consiliului superior nr. 18/459 din 15 mai 2018 și Hotărârea Consiliului 

superior nr. 19/511 din 28 februarie 2019 - Metodologia de acordare a vizei anuale 

pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat 

2. Hotărârea Consiliului superior nr. 18/478 din 18 septembrie 2018 - Modificarea 

Organigramei Corpului 

3. Hotărârea Consiliului superior nr. 18/488 din 8 noiembrie 2018 

a. art. 1 – Organigrama la nivel de filială 

b. art. 2 – Regulament stagiu 

c. art. 3 – Examen aptitudini 

4. Hotărârea Consiliului superior nr. 19/505 din 2 februarie 2019 - Măsurile de punere 

în aplicare a prevederilor pct. 24, al. (3) și pct. 67, al. (3) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a CECCAR 

5. Hotărârea Consiliului superior nr. 19/506 din 2 februarie 2019 – penalități societăți 

care au desfășurat activități specifice OG 65/1994 având codul CAEN 6920 înainte 

de înscrierea în Tabloul Corpului  

6. Hotărârea Consiliului superior nr. 19/507 din 2 februarie 2019 - Regulamentul de 

organizare și funcționare a CECCAR 

 

II. Ratificarea Hotărârii Consiliului superior nr. 19/491 din 18 ianuarie 2019 și a 

Hotărârii Consiliului superior nr. 19/516 din 14 martie 2019, art. 1 privind 

facilitățile financiare acordate membrilor. 

 

III. Document de poziție față de propunerile de modificare a Legii nr. 82/1991 și a 

OG.65/1994, aprobat de către Consiliul superior și de către Consiliile celor 42 de 

filiale ale CECCAR 

 

IV. Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul superior și Consiliile filialelor 

CECCAR în anul 2018 
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V. Raportul privind activitatea comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor 

și a Comisiei superioare de disciplină  a CECCAR în anul 2018 

 

VI. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31 decembrie 2018, bugetului 

activității de investiții la 31 decembrie 2018 si situațiile financiare anuale 

 

VII. Proiectul programului de activitate al CECCAR pentru anul 2019 

 

VIII. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și bugetul activității de investiții 

pentru anul 2019 

 

IX. Raportul privind modul de organizare și desfășurare a adunărilor generale de dare 

de seamă și alegeri, organizate la nivelul filialelor CECCAR în anul 2019 și 

validarea proceselor de vot 

 

X. Raportul privind modul de organizare și desfășurare a proceselor electorale si 

validarea alegerilor, organizate la nivelul filialelor CECCAR în anul 2019. 

 

XI. Modificarea Organigramei Corpului 

 

XII. Modificarea sistemului de cotizații 

 

XIII. Modificarea metodologiei de acordare a vizei 

 

XIV. Lista cu membrii propuși în cadrul adunărilor generale ale filialelor pentru 

acordarea titlului de „expert contabil/contabil autorizat de onoare” 

 

XV. Modificare art. 147 din ROF CECCAR 

 

XVI. Modificare procedura arbitraj 

 

XVII. Împuternicirea Consiliului superior al CECCAR pentru modificarea și completarea 

reglementărilor interne, cu consultarea președinților de filiale, care vor produce 

efecte până la ratificarea în următoarea Conferință Națională. 

 

XVIII. Alegeri pentru Comisia superioară de disciplină 

 

XIX.  Diverse 


