Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Bucureşti,
Nr. 4c-2/737

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

23.05.2018

PLx.265/2017

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru
modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi
completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, transmis Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci cu adresa nr. PL-x 265 din 12 septembrie 2017, Camera Deputaţilor
fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,
Marius – Constantin BUDĂI
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Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Bucureşti,
Nr. 4c-2/737

Comisia pentru Buget,
Finanţe şi Bănci

23.05.2018

PLx.265/2017

RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea
contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor
nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege
pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi
completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege
în şedinţa din 26 iunie 2017.
La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al
Comisei pentru industrii şi servicii, avizul favorabil al Comisiei pentru politică
economică, reformă şi privatizare şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ.
Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare
modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi
completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, în vederea simplificării şi
sistematizării cadrului legal în materie, referitor la distribuirea dividendelor şi în
timpul anului, nu doar după aprobarea situaţiilor financiare anuale, urmând ca
regularizarea profitului să se efectueze la finele anului, prin situaţiile financiare
anuale.
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În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 23 mai 2018.
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați,
din totalul de 25 de membri.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați,
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice, Băncii Naționale a României şi ai
Autorității de Supraveghere Financiară, precum şi domnul deputat Sebastian Radu,
Grupul Parlamentar PSD, în calitate de iniţiator.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate deputații
prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea art.19
alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii
societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei cu amendamentele admise prezentate în anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Marius – Constantin BUDĂI

Marilen – Gabriel PIRTEA

Şef serviciu
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar
Vasilica Popa
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ANEXĂ

Amendamente admise
În urma dezbaterilor, comisia a adoptat următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

LEGE
pentru modificarea art.19 alin.(3)
din Legea contabilității nr.82/1991,
modificarea şi completarea Legii
societăţilor nr.31/1990, precum şi
modificarea Legii nr.1/2005 privind
organizarea şi funcționarea
cooperației
Art. I. - Alineatul (3) al articolului
19
din
Legea
contabilității
nr.82/1991, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.454
din 18 iunie 2008, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi
va avea următorul cuprins:

Text propus de Comisie
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
Titlul legii se modifică şi va avea Tehnică legislativă
următorul cuprins:
LEGE
pentru modificarea şi completarea
Legii contabilității nr.82/1991,
modificarea şi completarea Legii
societăţilor nr.31/1990, precum şi
modificarea şi completarea Legii
nr.1/2005 privind organizarea şi
funcționarea cooperației
Art. I. - Legea contabilității Tehnică legislativă
nr.82/1991,
republicată
în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.454 din 18 iunie 2008,
cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:

„(3) Repartizarea
profitului
se
înregistrează în contabilitate pe
destinaţii, trimestrial și după
aprobarea situaţiilor financiare anuale,
astfel:

1. La articolul 19 alineatul (3) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
(3)
Repartizarea
profitului
se
înregistrează în contabilitate pe
destinaţii, după aprobarea situaţiilor
financiare anuale. Sumele aferente
repartizărilor
interimare
de

Text ordonanţă

Text SENAT
Titlul legii:

2.

3.

Art. 19. - (3) Repartizarea profitului
se înregistrează în contabilitate pe
destinaţii, după aprobarea situaţiilor
financiare anuale.
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Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisie
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
dividende se înregistrează în
contabilitate şi se reflectă în
situațiile financiare interimare
drept creanțe față de acționari,
respectiv asociați.”
a)
în cursul exerciţiului financiar Se elimină
Tehnică legislativă
opţional până la 100% din profitul
Textul se regăseşte la art.
contabil net realizat trimestrial, din
19 alin. (31)
care se scad orice pierderi reportate şi
sume
depuse
în
rezerve
în
conformitate cu cerințele legale sau
statutare, respectiv pe baza balanţei de
verificare. Această repartizare a
profitului se
efectuează pe baza
aprobării
adunării
generale
a
acționarilor sau asociaților, după caz;
b)
după aprobarea situaţiilor Se elimină
Tehnică legislativă
financiare anuale cu regularizarea
Textul se regăseşte la art.
sumelor
repartizate
în
cursul
19 alin. (32)
exerciţiului financiar; dividendele
repartizate şi plătite în plus în cursul
exerciţiului financiar se returnează în
termen de 60 de zile de la data
aprobării
situaţiilor
financiare
anuale.”
2. La articolul 19 după alineatul (3)
se introduc două noi alineate, alin.
(31) şi (32) cu următorul cuprins:
(31) Repartizarea trimestrială a
profitului către acţionari sau
asociați se poate efectua opţional, în
cursul exerciţiului financiar, în
limita profitului contabil net
Text SENAT
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Nr.
crt.

4.

Text ordonanţă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
realizat trimestrial, plus eventualele
profituri reportate și sume retrase
din rezerve disponibile în acest
scop, din care se scad orice pierderi
reportate şi sume depuse în rezerve
în conformitate cu cerințele legale
sau statutare, respectiv pe baza
situațiilor financiare interimare
aprobate de adunarea generală a
acționarilor sau asociaților, după
caz.
(32)
Regularizarea
sumelor
repartizate în cursul exerciţiului
financiar potrivit alin. (31) trebuie
să aibă loc după aprobarea
situaţiilor financiare anuale, iar
dividendele repartizate şi plătite în
plus în cursul exerciţiului financiar
se restituie în termen de 60 de zile
de la data aprobării situaţiilor
financiare anuale. Obligaţia de
restituire
intervine
pentru
persoanele
care
au
încasat
dividende
trimestrial,
iar
conducerea societăţii are obligația
de a urmări recuperarea acestor
sume şi de a dispune măsurile ce se
impun în acest scop.
3. La articolul 28 după alineatul (8)
se introduce un nou alineat, alin.
(81) cu următorul cuprins:
(81) Persoanele prevăzute la art. 1

Text SENAT

Art. 28
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Motivarea
amendamentelor propuse

Introducerea
în
cadrul
Capitolului IV „Situații
financiare” de prevederi
pentru
instituirea

Nr.
crt.

5.

6.

7.

Text ordonanţă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
alin. (1) care optează pentru
repartizarea
trimestrială
de
dividende
au
obligaţia
să
întocmească situaţii financiare
interimare.”

Text SENAT

4. După art. 34 se introduce un nou
articol, art. 341 cu următorul
cuprins:
„Art. 341. - (1) Situaţiile financiare
interimare întocmite potrivit art. 28
alin. (81) sunt supuse auditului, în
situația în care persoanele care le
întocmesc au obligația de auditare
statutară a situațiilor financiare
anuale
sau
optează
pentru
auditarea acestora, potrivit legii.
(2) Situaţiile financiare interimare
sunt supuse verificării de către
cenzori în cazul în care situațiile
financiare anuale fac obiectul
verificării de către cenzori, potrivit
legii.”
Art. II.Legea societăţilor NEMODIFICAT
nr.31/1990, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.1066
din 17 noiembrie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează după
cum urmează:
1.
La articolul 67, alineatul (2) 5. La articolul 67, alineatul (2) se
se modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
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Motivarea
amendamentelor propuse
obligativităţii întocmirii de
situaţii
financiare
interimare, precum și a
auditării acestora, înainte de
repartizarea trimestrială a
dividendelor.
În acest context, se impune
actualizarea
prevederilor
specifice
în
cadrul
Capitolului IV „Situații
financiare”, inclusiv în
ceea ce privește denumirea
acestuia.
Aceste modificări ar asigura
consistență cu prevederile
directivelor
europene
menționate și totodată s-ar
stabili măsuri de siguranță
pentru ca repartizarea să se
efectueze din profituri reale
(condiție prevăzută la art.
2721 lit. b) din Legea nr.
31/1990).

Nr.
crt.

Text ordonanţă
Art. 67. - (2) Dividendele se distribuie
asociaţilor proporţional cu cota de
participare la capitalul social vărsat,
dacă prin actul constitutiv nu se
prevede altfel. Acestea se plătesc în
termenul stabilit de adunarea generală
a asociaţilor sau, după caz, stabilit
prin legile speciale, dar nu mai târziu
de 6 luni de la data aprobării situaţiei
financiare anuale aferente exerciţiului
financiar încheiat. În caz contrar,
societatea comercială datorează, după
acest termen, dobândă penalizatoare
calculată conform art. 3 din
Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011
privind dobânda legală remuneratorie
şi penalizatoare pentru obligaţii
băneşti,
precum
şi
pentru
reglementarea unor măsuri financiarfiscale în domeniul bancar, aprobată
prin Legea nr.43/2012, dacă prin actul
constitutiv sau prin hotărârea adunării
generale a acţionarilor care a aprobat
situaţia financiară aferentă exerciţiului
financiar încheiat nu s-a stabilit o
dobândă mai mare.

Text SENAT
cuprins:
„(2) Dividendele se distribuie
asociaţilor proporţional cu cota de
participare la capitalul social vărsat,
opțional trimestrial pe baza balanței
de verificare
și anual, după
regularizarea efectuată prin situațiile
financiare anuale, dacă prin actul
constitutiv nu se prevede altfel.
Acestea se pot plăti în mod opţional
trimestrial, în termenul stabilit de
adunarea generală a asociaţilor sau,
după caz, prin legile speciale,
regularizarea diferențelor rezultate din
distribuirea dividendelor în timpul
anului
urmând să se facă prin
situațiile financiare anuale. Plata
diferențelor rezultate din regularizare
se face în termen de 6 luni de la data
aprobării situaţiilor financiare anuale
aferente
exerciţiului
financiar
încheiat. În caz contrar, societatea
datorează, după acest termen,
dobândă
penalizatoare
calculată
conform
art.3
din
Ordonanţa
Guvernului
nr.13/2011
privind
dobânda legală remuneratorie şi
penalizatoare pentru obligaţii băneşti,
precum şi pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale în domeniul
bancar,
aprobată
prin
Legea
nr.43/2012, cu completările ulterioare,
dacă prin actul constitutiv sau prin
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Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
cuprins:
„(2) Dividendele se distribuie
asociaţilor proporţional cu cota de
participare la capitalul social vărsat,
opțional trimestrial pe baza situaţiilor
financiare interimare și anual, după
regularizarea efectuată prin situațiile
financiare anuale, dacă prin actul
constitutiv nu se prevede altfel.
Acestea se pot plăti în mod opţional
trimestrial în termenul stabilit de
adunarea generală a asociaţilor sau,
după caz, prin legile speciale,
regularizarea diferențelor rezultate din
distribuirea dividendelor în timpul
anului
urmând să se facă prin
situațiile financiare anuale. Plata
diferențelor rezultate din regularizare
se face în termen de 60 de zile de la
data aprobării situaţiilor financiare
anuale aferente exerciţiului financiar
încheiat. În caz contrar, societatea
datorează, după acest termen,
dobândă
penalizatoare
calculată
conform
art.3
din
Ordonanţa
Guvernului
nr.13/2011
privind
dobânda legală remuneratorie şi
penalizatoare pentru obligaţii băneşti,
precum şi pentru reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale în domeniul
bancar,
aprobată
prin
Legea
nr.43/2012, cu completările ulterioare,
dacă prin actul constitutiv sau prin

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

8.

Text ordonanţă

Text SENAT
hotărârea
adunării
generale
a
acţionarilor care a aprobat situaţiile
financiare
aferente
exerciţiului
financiar încheiat nu s-a stabilit o
dobândă mai mare.”
2.
La articolul 67, după
alineatul (2) se introduc trei noi
alineate, alin. (21) - (23), cu
următorul cuprins:
„(21) În cazul distribuirii parţiale a
dividendelor între asociaţi în cursul
anului financiar, situaţiile financiare
anuale vor evidenţia dividendele
atribuite parţial şi vor regulariza
diferenţele
rezultate,
în
mod
corespunzător.
(22) În cazul în care asociaţii
datorează restituiri de dividende, în
urma regularizării operate în situaţiile
financiare anuale, acestea se achită
societăţii în termen de 6 luni de la
data aprobării situaţiilor financiare
anuale. În caz contrar, asociaţii
datorează, după acest termen,
dobândă
penalizatoare
calculată
conform
art.3
din
Ordonanţa
Guvernului
nr.13/2011,
cu
completările ulterioare, dacă prin
actul constitutiv sau prin hotărârea
adunării generale a acţionarilor care a
aprobat situaţiile financiare aferente
exerciţiului financiar încheiat nu s-a
stabilit o dobândă mai mare.
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Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
hotărârea
adunării
generale
a
acţionarilor care a aprobat situaţiile
financiare
aferente
exerciţiului
financiar încheiat nu s-a stabilit o
dobândă mai mare.”
6. La articolul 67, după alineatul (2)
se introduc două noi alineate,
alineatele (21) şi (22) cu următorul
cuprins:
„(21) În cazul distribuirii parţiale a
dividendelor între asociaţi sau
acționari în cursul anului financiar,
situaţiile financiare anuale vor
evidenţia dividendele atribuite parţial
şi vor regulariza diferenţele rezultate,
în mod corespunzător.
(22) În cazul în care asociaţii sau
acţionarii datorează restituiri de
dividende, în urma regularizării
operate în situaţiile financiare anuale,
acestea se achită societăţii în termen
de 60 de zile de la data aprobării
situaţiilor financiare anuale. În caz
contrar, asociaţii sau acţionarii
datorează, după acest termen,
dobândă
penalizatoare
calculată
conform
art.3
din
Ordonanţa
Guvernului nr.13/2011, aprobată prin
Legea nr. 42/2012, cu completările
ulterioare, dacă prin actul constitutiv
sau prin hotărârea adunării generale a
acţionarilor care a aprobat situaţiile
financiare
aferente
exerciţiului

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

9.

Text ordonanţă

Art. 67
(4) Dividendele plătite contrar
dispoziţiilor alin. (2) şi (3) se restituie,
dacă societatea dovedeşte că asociaţii
au cunoscut neregularitatea distribuirii
sau, în împrejurările existente,
trebuiau să o cunoască.

10.
Art. 1172. - (1)Situaţiile financiare
anuale, raportul anual al consiliului de
administraţie,
respectiv
raportul

Text propus de Comisie
Motivarea
(autorul amendamentului)
amendamentelor propuse
financiar încheiat nu s-a stabilit o
dobândă mai mare.
3
(2 ) Pentru sumele distribuite sub Se elimină
Pentru a se evita plățile
formă de dividende care provin din
fictive
exercițiile financiare anterioare anului
2016 nu se aplică prevederile art.4
alin.(4) din Legea nr.70/2015 pentru
întărirea disciplinei financiare privind
operaţiunile de încasări şi plăţi în
numerar şi pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.193/2002
privind
introducerea sistemelor moderne de
plată, cu modificările şi completările
ulterioare.”
Text SENAT

3.
La articolul 67, alineatul (4) se 7. NEMODIFICAT
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Dividendele plătite contrar
dispoziţiilor alin.(2), (21), (22) şi
alin.(3) se restituie, dacă societatea
dovedeşte că asociaţii au cunoscut
neregularitatea distribuirii sau, în
împrejurările existente, trebuia să o
cunoască.”
4. La articolul 1172, alineatul (1) se 8. NEMODIFICAT
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art.1172.- (1) Situaţiile financiare
anuale, raportul anual al consiliului de
administraţie,
respectiv
raportul
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Nr.
crt.

11.

Text ordonanţă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Text SENAT

directoratului şi cel al consiliului de
supraveghere, precum şi propunerea
cu privire la distribuirea de dividende
se pun la dispoziţia acţionarilor la
sediul societăţii, de la data convocării
adunării
generale.
La
cerere,
acţionarilor li se vor elibera copii de
pe aceste documente. Sumele
percepute pentru eliberarea de copii
nu pot depăşi costurile administrative
implicate de furnizarea acestora.

directoratului şi cel al consiliului de
supraveghere, precum şi propunerea
cu privire la distribuirea de dividende
şi situaţia privind dividendele
distribuite parţial în cursul anului
fiscal se pun la dispoziţia acţionarilor
la sediul societăţii, de la data
convocării adunării generale. La
cerere, acţionarilor li se eliberează
copii ale acestor documente. Sumele
percepute pentru eliberarea de copii
nu pot depăşi costurile administrative
implicate de furnizarea acestora.”
Art. 272. - (1) Se pedepseşte cu 5.
La articolul 272 alineatul (1), Se elimină
închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu literele b) şi c) se abrogă.
amendă fondatorul, administratorul,
directorul
general,
directorul,
membrul consiliului de supraveghere
sau al directoratului ori reprezentantul
legal al societăţii care:
a)dobândeşte, în contul societăţii,
acţiuni ale altor societăţi, la un preţ pe
care îl ştie vădit superior valorii lor
efective, sau vinde, pe seama
societăţii, acţiuni pe care aceasta le
deţine, la preţuri despre care are
cunoştinţă că sunt vădit inferioare
valorii lor efective, în scopul obţinerii,
pentru el sau pentru alte persoane, a
unui folos în paguba societăţii;
b)foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri
sau creditul de care se bucură
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

12.

Text ordonanţă
societatea, într-un scop contrar
intereselor acesteia sau în folosul lui
propriu ori pentru a favoriza o altă
societate în care are interese direct sau
indirect;
c)se împrumută, sub orice formă,
direct sau printr-o persoană interpusă,
de la societatea pe care o
administrează, de la o societate
controlată de aceasta ori de la o
societate care controlează societatea
pe care el o administrează, suma
împrumutată fiind superioară limitei
prevăzute la art. 1444 alin. (3) lit. a),
sau face ca una dintre aceste societăţi
să îi acorde vreo garanţie pentru
datorii proprii;
d) încalcă dispoziţiile art. 183.
Art. 2721. - Se pedepseşte cu
închisoare de la un an la 5 ani
fondatorul, administratorul, directorul
general,
directorul,
membrul
consiliului de supraveghere sau al
directoratului ori reprezentantul legal
al societăţii care:
b) încasează sau plăteşte dividende,
sub orice formă, din profituri fictive
ori care nu puteau fi distribuite, în
lipsa situaţiei financiare anuale sau
contrar celor rezultate din aceasta.

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Text SENAT

6.
La articolul 2721, litera b) se 9. La articolul 2721, litera b) se
modifică şi va avea următorul modifică şi va avea următorul
cuprins:
cuprins:

„b)
încasează
sau
plăteşte
dividende, sub orice formă, din
profituri fictive ori care nu puteau fi
distribuite în cursul exerciţiului
financiar pe baza balanţei de
verificare trimestriale şi anual pe
baza situaţiilor financiare sau contrar
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„b)
încasează
sau
plăteşte
dividende, sub orice formă, din
profituri fictive ori care nu puteau fi
distribuite în cursul exerciţiului
financiar pe baza situației financiare
interimare şi anual, pe baza
situaţiilor financiare anuale, sau

Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

13.

14.

Art. 31. - Membrii cooperatori au
următoarele drepturi:
d) să primească dividende din profitul
anual, proporţional cu participarea la
capitalul social;

15.

Art. 113
Constituie infracţiune şi se pedepseşte
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amendă fapta administratorului, a
preşedintelui societăţii cooperative ori
a directorului executiv care:

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)
celor rezultate din acestea.”
contrar celor rezultate din acestea.”
Art. III. - Legea nr.1/2005 privind 10. NEMODIFICAT
organizarea
şi
funcţionarea
cooperației, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.368
din 20 mai 2014, se modifică după
cum urmează:
1.
La articolul 31, litera d) se 11. NEMODIFICAT
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„d) să primească dividende din
profitul realizat trimestrial şi respectiv
anual, proporţional cu participarea la
capitalul social;”
2.
Articolul 113 se modifică şi va 12. La articolul 113 litera c) se
avea următorul cuprins:
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art.113.- Constituie infracţiune şi
se pedepseşte cu închisoare de la 6
luni la 3 ani sau cu amendă fapta
administratorului, a preşedintelui
societăţii
cooperative
ori
a
directorului executiv care:
a) se împrumută prin act sub Se elimină
semnătură privată, direct sau printr-o
persoană interpusă, de la societatea
cooperativă pe care o administrează;
Text SENAT

a) foloseşte cu rea-credinţă bunurile
sau creditul de care se bucură
societatea cooperativă, într-un scop
contrar intereselor acesteia ori în
folosul propriu sau pentru a favoriza o
altă societate cooperativă ori societate
în care are interese direct sau indirect;
b) se împrumută sub orice formă, b) încasează sau plăteşte dividende, Se elimină
direct sau printr-o persoană interpusă, sub orice formă, din beneficii fictive.”
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Motivarea
amendamentelor propuse

Nr.
crt.

Text ordonanţă

Text propus de Comisie
(autorul amendamentului)

Text SENAT

de la societatea cooperativă pe care o
administrează;
c) încasează sau plăteşte dividende,
sub orice formă, din beneficii fictive
ori care nu puteau fi distribuite, în
lipsa situaţiei financiare anuale sau
contrar celor rezultate din aceasta.

c) încasează sau plăteşte dividende,
sub orice formă, din beneficii fictive
ori care nu puteau fi distribuite, în
lipsa situaţiei financiare interimare
sau a situaţiei financiare anuale,
după caz.
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Motivarea
amendamentelor propuse

