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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    31.07.2007 
Nr. 178 

 
 

RAPORT  
 asupra  Cererii de reexaminare a  Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată 
 

Cu adresa nr. PLX 185/2007/2008 din 3 iulie 2008, Biroul Permanent 
conform art. 135 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu Cererea de reexaminare a Legii pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii de Conturi, republicată. Legea este în procedură de reexaminare ca urmare a 
solicitării Preşedintelui României. 

Cererea de reexaminare asupra prezentei Legi are la bază următoarele 
motivaţii: 

1. In articolul I punctul 12 din legea trimisă spre promulgare se permite 
plenului Curţii de Conturi să stabilească, printr-un regulament, 
organizarea şi desfăşurarea activităţii specifice Curţii de Conturi, 
precum şi modalitatea de valorificare a actelor rezultate din aceste 
acivităţi – rapoartele de audit. Procedând astfel, prin acest act 
normativ, Plenul Curţii de Conturi se substituie Parlamentului.  

2. Se consideră că şi atribuţiile preşedintelui Autorităţii de Audit ar 
trebui cuprinse în lege şi nu într-un regulament de organizare şi 
funcţionare, la fel ca si în cazul preşedintelui Curţii de Conturi. 

3. Condiţiile în care se pot formula obiecţiunile la constatările din 
rapoartele de audit ar trebui stabilite prin lege si nu lăsate la 
aprecierea subiectivă a plenului Curţii de Conturi. 

4. Deoarece Curtea de Conturi nu mai exercită atribuţii jurisdicţionale, 
asimilarea statutului preşedinţilor şi vicepreşedinţilor Curţii de 
Conturi şi ai Autorităţii de Audit cu cel al omologilor lor de la Inalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie nu este justificată, statutul juridic special 
pentru corpul magistraţilor fiind  strict legat de funcţia jurisdicţională 
pe care o au.  

5. Reglementarea calităţii de „auditor public extern”  prevede 
indeplinirea unor condiţii cumulative, fără a prevede durata perioadei 
de pregătire în cadrul Curţii de Conturi, condiţiile în care se va 
desfăţura concursul şi nici intervalul de timp în care trebuie organizat 
şi fără a corespunde exigenţelor stabilite în numeroase decizii ale 
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Curţii Europene a Drepturilor Omului cu referire la noţiunea de 
legalitate. 

6. Punerea de acord a dispoziţiilor articolului 93 alin.(2) cu cele ale 
articolului 11, respectiv conceptele de „audit financiar” şi „audit 
intern”. 

7. Eliminarea sintagmei „contravenţională” din textul articolului 109. 
8. Indicarea organului care va adopta „Statutul auditorului public 

extern”, pentru a se putea crea posibilitatea modificării raporturilor de 
serviciu ale personalului de specialitate, aspect reglementat de 
articolul 1111. 

9. Corelarea articolului 114 din prezenta lege cu articolele 416-418 din 
codul de procedură penală, referitoare la momentul rămânerii 
definitive a unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală, 
de caracterul de irevocabilitate al unei hotărâri judecătoreşti existând 
numai in materia civilă. 

Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 
94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată cu 
modificările şi completările ulerioare, în scopul realizării Programului legislativ 
prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeana aprobat de Guvern, care implică 
adoptarea şi armonizarea statutului Curţii de Conturi cu prevederile reglementărilor 
comunitare privind curţile de conturi ale statelor membre ale Uniunii Europene. 

Potrivit conţinutului său, legea are caracter organic, conform art. 73 alin. (3) 
lit.e)  din Constituţia României, republicată. 

La reexaminarea Legii din perioada de 28-31 iulie 2008 a participat, în 
conformitate cu prevederile 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, domnul Dima Alexandru, director general în cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor. 

La lucrările comisiei au participat 26 deputaţi, din totalul de 28 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu  majoritate de voturi.  
Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  competenţa decizională este a 
Senatului . 

In urma dezbaterii Cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată, în şedinţele din perioada de 28-31 iulie 2008,  Comisia  propune 
supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor cu 
amendamentele prezentate în anexă. 

 
PREŞEDINTE, 
Aurel Gubandru 

SECRETAR, 
Radu Cătălin Drăguş 

 
 

Consilier parlamentar, 
               Mariana Bărdiţă 
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AMENDAMENTE ADMISE asupra Cererii de reexaminare a Legii pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 94/1992 privind organizarea si funcţionarea Curţii de Conturi, republicata 

 
 

Nr. 
crt. 

Text lege trimis  la promulgare Text cerere de reexaminare Amendamente 
propuse de Comisie 

Motivare 

1. 11. Articolul 11 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.11.-(1) Departamentele 
sunt conduse de câte un 
consilier de conturi, care 
îndeplineşte şi funcţia de şef de 
departament, numit de plenul 
Curţii. 
(2) În cadrul departamentelor 
pot fi organizate direcţii, 
servicii, birouri şi 
compartimente de specialitate. 
 (3) Camerele de conturi 
judeţene şi a municipiului 
Bucureşti  sunt conduse de către 
un director şi un director 
adjunct. În structura camerelor 
de conturi judeţene pot 
funcţiona servicii şi birouri. 
 (4) Structura organizatorică 
a Curţii de Conturi, statul  de 
funcţii,  numărul de posturi de 
conducere şi de execuţie, 
domeniile de activitate şi 

 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
NEMODIFICAT 
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atribuţiile departamentelor, ale 
secretariatului general, precum 
şi ale celorlalte structuri se 
stabilesc de plenul Curţii de 
Conturi. 
 
 
 
 (5) Personalul de control  
financiar încadrat la Curtea de 
Conturi dobândeşte calitatea de 
auditor public extern. Pe această 
funcţie pot fi încadrate persoane 
cu studii superioare economice, 
juridice şi de altă specialitate, 
necesare desfăşurării activităţii 
Curţii de Conturi.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
La articolul I punctul 11 din legea 
trimisă spre promulgare, 
modificarea se referă la personalul 
de control financiar încadrat la 
Curtea de Conturi, care dobândeşte 
calitatea de „auditor public extern”. 
Aceste prevederi sunt corelate cu 
cele cuprinse în dispoziţiile art. II 
din legea trimisă spre promulgare. 
Dobândirea calităţii de auditor 
public extern se realizează de 
drept, fără a mai fi nevoie de 
îndeplinirea vreunei formalităţi. În 
schimb, la punctul 81 din legea în 
forma trimisă spre promulgare, se 
introduce un nou articol, articolul 
1361 , în care se referă tot la 
dobândirea calităţii de auditor 
public extern, dar numai după 
confirmarea de post. Această 
confirmare se poate obţine numai 
după îndeplinirea unor condiţii 
cumulative. Legea nu prevedere 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se menţine textul 
legii trimis la 
promulgare 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.In conformitate cu 
Art. II din prezenta 
Lege, în scopul 
aplicării prevederilor 
art. 11 alin. (5) din 
Legea nr. 94/1992, 
sintagma „controlor 
financiar” se va 
înlocui cu „auditor 
public extern”. 
2.Prevederile art. 1361 
din prezenta lege 
aduce precizări în 
privinţa dobândirii 
calităţii de auditor 
public extern pentru 
activitatea specifică  
Curţii de Conturi. 
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durata perioadei de pregătire în 
cadrul Curţii de Conturi, condiţiile 
în care se va desfăşura concursul şi 
nici intervalul de timp în care 
trebuie organizat. Persoanele care 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi sunt încadrate în 
funcţia de controlor financiar au 
promovat deja un examen şi nu pot 
fi decât, cel mult, evaluate 
periodic. Mai mult, sub acest 
aspect reglementarea nu 
corespunde exigenţelor stabilite în 
numeroase decizii ale Curţii 
Europene a Drepturilor Omului cu 
referire la noţiunea de legalitate. 
Astfel, legea, în sensul Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului, 
trebuie să fie în egală măsură 
accesibilă şi previzibilă. În acest 
context, apreciem că nu se mai 
impune confirmarea pe post. 

2. 12. Articolul 12 va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 „Art.12.- (1) Coordonarea 
activităţilor desfăşurate în 
cadrul departamentelor şi al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alin (1) al art. 12 va 
avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
Art. 12. – (1) 
Coordonarea 
activităţilor 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
textului 
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camerelor de conturi judeţene şi 
a municipiului Bucureşti se 
realizează de către consilierii de 
conturi şi directorii camerelor 
de conturi, în condiţiile stabilite 
de plenul Curţii de Conturi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
(2) Organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor specifice Curţii de 
Conturi, precum şi valorificarea 
actelor rezultate din aceste 
activităţi se efectuează potrivit 
regulamentului aprobat de 
plenul Curţii de Conturi, în 
temeiul prezentei legi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În articolul I punctul 12 din legea 
trimisă spre promulgare se permite 
plenului Curţii de Conturi să 
stabilească, printr-un regulament, 
organizarea şi desfăşurarea 
activităţii specifice Curţii de 
Conturi, precum şi modalitatea de 
valorificare a actelor rezultate din 
aceste activităţi – rapoartele de 
audit. Procedând astfel, prin acest 
act normativ, Plenul Curţii de 
Conturi se substituie 
Parlamentului. Prin articolul 73 
alineatul 3 litera „l” din Constituţie 
se stabileşte, fără echivoc, că 
organizarea şi funcţionarea acestei 

desfăşurate în cadrul 
departamentelor şi al 
camerelor de conturi 
judeţene şi a 
municipiului 
Bucureşti se 
realizează de către 
consilierii de conturi 
şi directorii camerelor 
de conturi, în 
condiţiile normelor şi 
procedurilor stabilite 
de plenul Curţii de 
Conturi. 
 
Se menţine texul 
transmis la 
promulgare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atribuţiile plenului 
Curţii de Conturi sunt 
prevăzute la articolul 
122 din prezenta lege.. 
Regulamentul 
stabileşte  elementele 
de detaliu ale acestei 
activităţi specifice 
Curţii de Conturi.  
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 (3) Regulamentul se 
publică în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.” 

instituţii se reglementează prin lege 
organică şi nu prin alt tip de act 
normativ, emis de către o altă 
autoritate. Mai mult, în cazul 
acestei instituţii prima Cameră 
sesizată cu proiecte de legi sau 
propuneri legislative este Camera 
Deputaţilor, potrivit dispoziţiilor 
art. 75 alineatul 1 din Constituţie. 
Referirile, în cuprinsul legii, la 
acest regulament sunt numeroase. 
Cu titlu de exemplu, acestea sunt 
cuprinse la punctele 45 şi 50 din 
legea trimisă spre promulgare, 
motiv pentru care se impune 
reexaminarea pentru a se realiza 
conformitatea cu dispoziţiile 
Constituţiei României 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  NEMODIFICAT 
 
 
 

     
3. 17. Articolul 143 va avea 

următorul cuprins: 
„Art.143.-(1) Autoritatea de 
audit este condusă  de un 
preşedinte şi doi vicepreşedinţi 
numiţi de Parlament dintre 
consilierii de conturi, pentru 
perioada mandatului de 
consilier de conturi pentru care 

 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 

 
 
 
 
NEMODIFICAT 
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aceştia au fost numiţi.  
Mandatul nu poate fi reînnoit. 
(2) Pentru organizarea şi 
funcţionarea structurilor 
centrale şi regionale pe care le 
coordonează, preşedintele 
Autorităţii de audit emite decizii 
şi instrucţiuni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Atribuţiile preşedintelui şi 
ale vicepreşedintelui se stabilesc 
prin regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Autorităţii de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În legea trimisă spre promulgare la 
articolul I punctul 17 se modifică 
articolul 143 din lege, în sensul că 
numirea preşedintelui şi a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineatul (3) al 
articolului 143 va avea 
următorul cuprins:  
(3) Atribuţiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendamentul 
propus este în 
concordanţă cu 
cererea de 
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audit.” vicepreşedinţilor Autorităţii de 
Audit nu se mai realizează de către 
plenul Curţii de Conturi, ci de către 
Parlamentul României. Dacă, în 
cazul preşedintelui Curţii de 
Conturi, numit tot de către 
Parlamentul României, atribuţiile 
au fost şi sunt stabilite prin lege, în 
cazul preşedintelui Autorităţii de 
Audit plenul Curţii de Conturi îşi 
păstrează abilitarea de a stabili 
sfera de atribuţii a acestuia. 
Apreciem că se impunea ca şi 
atribuţiile preşedintelui Autorităţii 
de Audit să fie cuprinse în lege şi 
nu într-un regulament de 
organizare şi funcţionare, deoarece 
pe de o parte, există posibilitatea 
lipsirii de eficienţă a acestui 
organism prin limitarea 
prerogativelor conducerii, 
aducându-se astfel atingere 
caracterului independent din punct 
de vedere funcţional al Autorităţii 
de Audit faţă de Curtea de Conturi, 
iar pe de altă parte, în funcţiile 
politice trebuie să existe un mod 
unitar de numire şi revocare din 
funcţie. 

preşedintelui şi 
vicepreşedinţilor se 
stabilesc prin 
regulament de 
organizare şi 
funcţionare a 
Autorităţii de Audit, 
aprobat prin lege. 

reexaminare a acestei 
legi. 
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4. 43. Articolul 34 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.34.- Entitatea auditată 
poate face obiecţiuni scrise la 
constatările din rapoartele de 
audit, în termenul şi în 
condiţiile stabilite prin 
regulamentul aprobat în temeiul 
prevederilor art.12 alin.(2), la 
care se va formula un răspuns 
motivat.” 

Prin articolul I la punctul 43 din 
legea trimisă spre promulgare, se 
modifică articolul 34 permiţând 
stabilirea prin regulamentul de 
organizare şi desfăşurare a 
activităţilor specifice Curţii de 
Conturi a termenelor şi condiţiilor 
procedurale pentru formularea 
obiecţiunilor la constatările din 
rapoartele de audit care vor fi. 
Având în vedere că formularea 
obiecţiunilor reprezintă o 
componentă a dreptului la apărare, 
dar şi că neexercitarea dreptului 
subiectiv înăuntrul unui anumit 
interval de timp atrage sancţiunea 
pierderii dreptului sau a facultăţii 
procesuale, apreciem că se impune 
stabilirea prin lege a condiţiilor în 
care se pot formula obiecţiunile 
deoarece acest aspect nu poate fi 
lăsat la aprecierea subiectivă a 
plenului Curţii de Conturi. 

 
 
Se menţine textul 
legii trimis la 
promulgare. 

 
 
-Conducerea Curţii de 
Conturi se exercită de 
plenul Curţii de 
Conturi (art. 10 alin. 
1). 
-In conformitate cu 
art. 12 alin. (2) 
„organizarea şi 
desfăşurarea 
activităţilor specifice 
Curţii de Conturi 
precum şi 
valorificarea actelor 
rezultate din aceste 
activităţi se efectuează 
potrivit 
regulamentului 
aprobat de plenul 
Curţii de conturi, în 
temeiul prezentei 
Legii.” 
-Curtea de Conturi îşi 
desfăşoară activitatea 
în mod autonom, 
conform dispoziţiilor 
Constituţiei şi a 
prezentei 
legi.(articolul 1, 
alineatul (3) din 
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prezenta lege) 
 
 
 
 
 
 
Sintagmei audit intern 
este diferită de auditul 
financiar. Auditul 
intern este reglementat 
de Legea nr. 672/2002 
şi se efectuează de 
diferitele instituţii 
publice care transmit 
Curţii de Conturi 
anual, rapoarte 
referitoare la 
activitaea de audit 
intern. Auditul 
financiar este definit 
în cuprinsul prezentei 
legi la art 11, ca 
făcând parte din 
auditul public exern, 
activitate ce se 
desfăşoară de către 
Curtea de Conturi. 

ttt5. 48. Articolul 93 va avea 
următorul cuprins: 
„Art. 93.- (1) În 
îndeplinirea atribuţiilor pe care i 
le conferă legea, Curtea de 
Conturi mai are următoarele 
atribuţii: 
a) să evalueze activitatea de 
control financiar propriu şi de 
audit intern  a persoanelor 
juridice controlate, prevăzute la 
art.18; 
b) să solicite organelor de 
control financiar, fiscal, inclusiv 
de inspecţie bancară ale Băncii 
Naţionale a României, 
verificarea, cu prioritate, a unor 
obiective, în cadrul atribuţiilor 
lor legale; 
c) să ceară şi să utilizeze, 
pentru exercitarea funcţiilor sale 
de control şi audit, rapoartele 
celorlalte organisme cu atribuţii 
de control financiar, fiscal, audit 
intern şi inspecţie bancară; 
d) să ceară unor instituţii 
specializate ale statului, ori de 
câte ori este necesar, să 
efectueze verificări de 
specialitate care să contribuie la 
clarificarea unor constatări. 

 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La alin.2, semnificaţia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

t 
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(2) Persoanele juridice supuse 
controlului Curţii de Conturi 
sunt obligate să transmită Curţii 
de Conturi, până la sfârşitul 
trimestrului I pentru anul 
precedent, raportul privind 
desfăşurarea şi realizarea 
programului de audit intern. 
(3) Curtea de Conturi va 
dezvolta colaborarea cu 
structurile de audit intern de la 
nivelul persoanelor juridice, în 
vederea asigurării 
complementarităţii şi a creşterii 
eficienţei activităţii de audit.” 

Prin articolul I punctul 48 al legii 
trimise spre promulgare, la 
articolul 93 se introduce un nou 
alineat 2, care face referire la 
„raportul privind desfăşurarea şi 
realizarea programului de audit 
intern”, or la articolul I punctul 2 
din legea trimisă spre promulgare 
în articolul 11 este definit conceptul 
de audit financiar şi nu de audit 
intern. Normele legale de tehnică 
legislativă instituie, pentru 
asigurarea unităţii de terminologie, 
obligativitatea integrării 
armonioase a modificărilor 
legislative intervenite. De aceea, 
apreciem că se impune punerea de 
acord a dispoziţiilor articolului 93 
alineatul 2 cu cele ale articolului 11 
din legea trimisă spre promulgare. 

Se menţine textul 
alineatului (2) al 
articolului 93 
transmis la 
promulgare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. 57. Articolul 107 va avea 

următorul cuprins: 
„Art.107.- (1) Membrii 

 
 
NEMODIFICAT 
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Curţii de Conturi sunt 
independenţi în exercitarea 
mandatului lor şi inamovibili pe 
toată durata acestuia. Aceştia 
sunt demnitari şi sunt supuşi 
incompatibilităţilor prevăzute 
de lege pentru judecători. 
 (2) Funcţiile de preşedinte 
al Curţii de Conturi, 
vicepreşedinte al Curţii de 
Conturi şi consilier de conturi 
sunt asimilate celor de 
preşedinte, vicepreşedinte  şi 
judecător ai Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie. 
 (3) Funcţia de preşedinte al 
Autorităţii de Audit se 
asimilează cu funcţia de 
vicepreşedinte al Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, iar funcţia 
de vicepreşedinte al Autorităţii 
de Audit, cu funcţia de 
preşedinte de secţie de la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La articolul I punctul 57 din legea 
trimisă spre promulgare se 
modifică dispoziţiile articolului 
107 în sensul asimilării statutului 
preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 
Curţii de Conturi şi ai Autorităţii 
de Audit cu cel al omologilor lor de 
la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. Atât această prevedere, 
cuprinsă în alineatele 2 şi 3, cât şi 
cea din alineatul 4 referitoare la 
posibilitatea consilierilor de 
conturi, care au îndeplinit un 
mandat complet, de a beneficia de 
pensie de serviciu în cuantum 
prevăzut de lege pentru magistraţi 
nu se corelează cu dispoziţiile 
cuprinse în articolul IV din legea 
trimisă spre promulgare. Astfel, 
salarizarea şi alte drepturi asimilate 
cuvenite personalului Curţii de 
Conturi se vor stabili prin lege 
specială. În raport de obiectul 
diferit de reglementare al celor 

 
 
 
 
 
 
 
Alineatele (2) şi (3) se 
abrogă  

 
 
 
 
 
 
 
Amendamentul 
propus este în 
concordanţă cu 
obiectarea Cererii de 
reexaminare       
Secţia Jurisdicţională 
a Curţii de Conturi şi-
a încetat activitatea, 
conform cererii. 
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două legi, apreciem că pentru 
coerenţa reglementării aceste 
facilităţi trebuie cuprinse în legea 
specială. Prin această reglementare, 
se acordă un statut unitar tuturor 
consilierilor de conturi. În 
condiţiile în care, pentru a dobândi 
calitatea de consilier de conturi este 
necesară o vechime de maxim 12 
ani în activităţi din domeniile 
economico-financiar, cu excluderea 
celui juridic, aşa cum cere 
prevederea de la punctul 54 din 
legea trimisa spre promulgare, 
asimilarea statutului acestora cu 
statul magistraţilor nu se justifica. 
Se procedează astfel la o depăşire a 
scopului şi raţiunii pentru care a 
fost instituit un statut juridic 
special pentru corpul magistraţilor, 
statut compatibil exclusiv cu 
funcţia jurisdicţională pe care o au 
de îndeplinit în cadrul puterii 
judecătoreşti. Această asimilare, cu 
efecte în planul salariilor, a 
drepturilor asimilate şi a pensiilor 
de serviciu şi-ar fi găsit 
justificarea, numai în ipoteza în 
care Curtea de Conturi ar fi 
continuat să exercite atribuţii 
jurisdicţionale. 
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(4) Persoanele care au îndeplinit 
funcţia de consilieri de conturi 
pe durata unui mandat complet 
beneficiază la data pensionării 
de pensie de serviciu în 
cuantumul prevăzut de lege 
pentru magistraţi. 
(5) Se interzice membrilor 
Curţii de Conturi să facă parte 
din partide politice sau să 
desfăşoare activităţi publice cu 
caracter politic. 
 (6) Membrilor Curţii de 
Conturi  le este interzisă 
exercitarea direct sau prin 
persoane interpuse, a 
activităţilor de comerţ, 
participarea la administrarea sau 
conducerea unor societăţi 
comerciale sau civile. Ei nu pot 
fi experţi sau arbitri desemnaţi 
de parte într-un arbitraj.” 
 
 
 
 

NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 

 
7. 

 
60. Articolul 109 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.109.- Membrii Curţii 
de Conturi nu pot fi cercetaţi, 

 
La articolul I punctul 60 din legea 
trimisă spre promulgare în noua 
redactare a articolului 109 se 
păstrează referirea la „trimiterea în 

 
âArticolul 109 va 
avea următorul 
curpins: 
 

 
 
Reformularea propusă 
este in concordanţa cu 
Cererea de 
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reţinuţi, arestaţi sau trimişi în 
judecată penală sau 
contravenţională decât la 
cererea procurorului general al 
Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, cu 
aprobarea birourilor permanente 
ale celor două Camere ale 
Parlamentului, la propunerea 
comisiilor de specialitate 
prevăzute la art.104 alin.(1).” 
 
 

judecată contravenţională”. 
Apreciem că acest text se impune a 
fi pus în acord cu dispoziţiile 
articolului 23 din Constituţie în 
sensul eliminării sintagmei 
„contravenţională”. 

Art. 109 –  Membrii 
Curţii de Conturi nu 
pot fi cercetaţi, 
reţinuţi, arestaţi sau 
trimişi în judecată 
penală decât la cererea 
procurorului general 
al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, cu 
aprobarea birourilor 
permanente ale celor 
două Camere ale 
Parlamentului, la 
propunerea comisiilor 
de specialitate 
prevăzute la art.104 
alin.(1).” 

reexaminare.  

8. 63. După articolul 111 se introduce 
un nou articol, art.1111, cu 
următorul cuprins: 
„Art.1111.- (1) Personalul 
de specialitate al Curţii de 
Conturi, inclusiv cel cu  funcţii 
de conducere, este supus 
mobilităţii în cadrul aceleiaşi 
categorii profesionale, prin 
modificarea raporturilor de 
serviciu. Mobilitatea se 
realizează pentru eficientizarea 
activităţii Curţii de Conturi şi în 

 
 
 
NEMODIFICAT 
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interesul personalului acesteia, 
pentru dezvoltarea carierei 
profesionale.  
(2) Mobilitatea personalului 
Curţii de Conturi se realizează 
conform Statutului auditorului 
public extern, aprobat în 
condiţiile prezentei legi.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Deciziile care vizează 
mobilitatea personalului Curţii 
de Conturi sunt luate prin 
hotărâri ale plenului Curţii de 
Conturi. 
(4) Auditorii publici externi se 

 
 
 
Prin articolul I punctul 63 din legea 
trimisă spre promulgare se 
introduce un nou articol, articolul 
1111, referitor la posibilitatea 
modificării raporturilor de serviciu 
ale personalului de specialitate al 
Curţii de Conturi. Având în vedere 
că mobilitatea personalului se 
realizează în condiţiile prevăzute în 
Statutul auditorului public extern 
se impunea şi indicarea organului 
care îl va adopta. De asemenea, 
având în vedere consecinţele în 
planul dreptului muncii, apreciem 
necesară publicarea în Monitorul 
Oficial al României, Partea I şi a 
Statutul nu numai a regulamentului 
de organizare şi desfăşurare a 
activităţilor specifice Curţii de 
Conturi la care se referă articolul 
12 alin. (2) din legea trimisă spre 
promulgare. 
 NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 NEMODIFCAT 

 
 
 
Se menţine textul 
trimis la 
promulgare. 

 
 
 
În baza articolului 1 
alineatul (3) din 
prezenta lege “Curtea 
de Conturi îşi 
desfăşoară  activitatea 
în mod autonom, în 
conformitate cu 
dispoziţiile prevazute 
in Constituţie  şi în 
prezenta lege.” 
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pot constitui într-o asociaţie 
profesională, având ca scop 
promovarea şi dezvoltarea 
auditului public extern, 
perfecţionarea pregătirii 
profesionale, creşterea 
prestigiului profesiei, precum şi 
asigurarea cooperării cu alte 
organisme similare din ţară şi 
din străinătate” 

9. 66. Articolul 114 va avea 
următorul cuprins: 
„Art.114. - (1) Competenţa de 
judecată pentru infracţiunile 
săvârşite de membrii Curţii de 
Conturi aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie - Secţia 
penală. 
(2) Competenţa de judecată 
pentru infracţiunile săvârşite de 
auditorii publici externi ai Curţii 
de Conturi aparţine curţilor de 
apel. 
(3) De la data trimiterii în 
judecată penală, membrii Curţii 
de Conturi şi auditorii publici 
externi sunt suspendaţi de drept 
din funcţiile lor. În caz de 
condamnare definitivă şi 
irevocabilă, ei sunt demişi  de 
drept, iar în caz de achitare 

 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 
 
La articolul I punctul 66 din legea 
trimisă spre promulgare dispoziţiile 
modificate ale articolului 114 nu 
sunt corelate cu cele din articole 
416 - 418 din Codul de procedură 
penală, referitoare la momentul 
rămânerii definitive a unei hotărâri 
judecătoreşti pronunţate în materie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alineatul (3) al 
articolului 114 va 
avea următorul 
cuprins: 
(3)  De la data 
trimiterii în judecată 
penală, membrii Curţii 
de Conturi şi auditorii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reformularea textului 
este în concordanţa cu 
Cererea de 
reexaminare. 
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suspendarea încetează.” penală. Distincţia între caracterul 
„definitiv” şi cel „irevocabil” al 
hotărârii judecătoreşti vizează 
posibilitatea punerii în executare a 
acesteia. Ca şi regulă, hotărârile 
judecătoreşti de condamnare nu pot 
fi puse în executare decât de la data 
când au rămas definitive. Numai 
hotărârile judecătoreşti date în 
materie civilă au caracter 
„irevocabil”. Dacă în materie 
penală recursul are caracterul unei 
căi ordinare de atac, instanţa de 
recurs având posibilitatea de a 
analiza nu numai motivele de 
nelegalitate ci şi de netemeinicie, 
în materie civilă exercitarea căii de 
atac a recursului este condiţionată 
de invocarea unor motive de 
nelegalitate. Faţă de aceste 
considerente apreciem că trebuie 
eliminată sintagma „irevocabilă”. 

publici externi sunt 
suspendaţi de drept 
din funcţiile lor. În 
caz de condamnare 
definitivă ei sunt 
demişi  de drept, iar în 
caz de achitare 
suspendarea 
încetează.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Art. II 
In scopul aplicării prevederilor 
art. 11 alin (5) din Legea nr. 
92/94 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în 
cuprinsul Legii nr. 92/1994 
sintagma „control financiar” se 

 
 
 

Articolul II va avea 
următorul cuprins: 
  In scopul aplicării 
prevederilor art. 11 
alin (5) din Legea nr. 
94/1992 privind 
organizarea şi 
funcţionarea Curţii de 
Conturi, republicată, 

 
Eroare materială 
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va înlocui cu sintagma „auditor 
public extern” 

cu modificările şi 
completările 
ulterioare, în cuprinsul 
Legii nr. 94/1992 
sintagma „control 
financiar” se va 
înlocui cu sintagma 
„auditor public 
extern” 

11.  Art. III – In condiţiile Legii nr. 
92/1994, republicată cu 
modificările şi completările 
ulterioare, după încetarea 
mandatului, consilierii de 
conturi cu studii juridice, în 
funcţie la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, pot fi numiţi 
magistraţi, în condiţiile 
prevăzute de Legea nr. 
303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  precum 
şi de Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 

Articolul III va avea 
următorul cuprins: 
Art. III – In condiţiile 
Legii nr. 94/1992, 
republicată cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, după 
încetarea mandatului, 
consilierii de conturi 
cu studii juridice, în 
funcţie de data intrării 
în vigoare a prezentei 
legi, pot fi numiţi 
magistraţi, în 
condiţiile prevăzute de 
Legea nr. 303/2004 
privind statutul 
judecătorilor şi 
procurorilor, 
republicată, cu 
modificările şi 

 
Eroare materială 
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completările 
ulterioare,  precum şi 
de Legea nr. 304/2004 
privind organizarea 
judiciară, republicată, 
cu modificările şi 
completările 
ulterioare. 
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AMENDAMENT RESPINS 
Nr. 
Crt. 

Text iniţial Cerere de reexaminare Amendament propus  Motivare 

1 Art. 105 alin. (2) 
Pentru a fi numiţi 
Consilieri de Conturi, 
se cere îndeplinirea 
următoarelor 
condiţii: vechime în 
activităţi din 
domeniile 
economico-financiar 
de minim 12 ani, 
studii superioare 
economice sau 
juridice şi pregătire 
profesională 
temeinică. 

 
 

Alineatul (2) al articolului 105 
va avea următorul cuprins: 
„Pentru a fi numiţi Consilieri de 
Conturi, se cere îndeplinirea 
următoarelor condiţii: vechime 
în activităţi din domeniile 
economico-financiar de minim 
12 ani, studii superioare 
economice, juridice sau tehnice 
şi pregătire profesională 
temeinică. 
 
Autor: dep. Aurel Gubandru 
(PSD) 

Activitatea desfăşurată de consilierii 
de conturi este specifică domeniului 
economico-financiar 

 




