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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative privind modificarea şi  
completarea  Legii nr. 94/08.09.1992, republicată,  

cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

 
 
Cu adresa nr. Pl-x 251 din 19 iulie 2005, Biroul Permanent conform art.89 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 94/08.09.1992, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul negativ al Consiliului 
Legislativ nr. 817/4.07.2005, avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi, precum şi punctul de vedere al Guvernului. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare completarea 
Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare în sensul că anual, Camerele de conturi 
judeţene să înainteze prefecţilor rapoarte asupra activităţii lor. În anumite situaţii, la 
solicitarea prefectului, Camerele de conturi judeţene, să pună la dispoziţie specialişti 
pentru a susţine activităţile de control iniţiate de prefect. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 
76 din Constituţia României, republicată. 

La lucrările comisiei au participat  23  deputaţi, din totalul de 25 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat 8 voturi pentru şi 7 împotrivă.  
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Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 
şi a art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a 
Senatului. 

In urma dezbaterii propunerii legislative, în şedinţa din data de 16.09.2005, 
comisia, cu majoritate de voturi, propune respingerea acesteia din următoarele 
considerente: 

- potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare şi ale Constituţiei, Curtea 
de Conturi funcţionează pe lângă Parlamentul României şi îşi desfăşoară activitatea în 
mod independent. Funcţiile Curţii se exercită în unităţile administrativ – teritoriale 
prin camerele de conturi judeţene. Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi de 
Parlament, căruia Curtea de Conturi îi înaintează anual rapoarte în domeniile în care 
este competentă, iar execuţia propriului buget al Curţii se aprobă de Parlament. 

Aşadar, Curtea de Conturi nu este în subordinea Guvernului sau a altei 
autorităţi a puterii executive şi, prin consecinţă nici Camerele de conturi judeţene. 
Deci obligaţia de a înainta prefecţilor rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată sau 
de a pune la dispoziţie specialişti pentru efectuarea controalelor iniţiate de prefecţi nu 
poate fi susţinută cu atât mai mult cu cât prefectul dispune de un aparat propriu de 
specialitate. 

- subordonarea Camerelor de conturi judeţene prefectului, aşa cum se 
propune prin prezentul act normativ, contravine prevederilor art. 140 din Constituţia 
României, republicată, şi ar constitui în acelaşi timp o încălcare a independenţei 
instituţionale şi funcţionale a Curţii de Conturi. 
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