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asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  
Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi  

 
 

 
Cu adresa nr. Pl.x. 185 din 23 aprilie 2007, Biroul Permanent conform art. 

95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, 
avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, în scopul realizării Programului 
legislativ prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană aprobat de Guvern. 

Aderarea România la Uniunea Europeană implică adoptarea şi armonizarea 
statutului Curţii de Conturi cu prevederile reglementărilor comunitare privind curţile 
de conturi ale statelor membre ale Uniunii Europene. 

Prezentul act normativ vizează în principal următoarele: 
- instituirea unor măsuri de natură să asigure întărirea autorităţii şi 

autonomiei Curţii de Conturi în ceea ce priveşte controlul asupra modului de formare, 
de administrare şi întreţinere a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului 
public; 

- consolidarea independenţei din punct de vedere financiar a Curţii; 
- dezvoltarea activităţii de audit extern şi în special a auditului performanţei 

pentru care Plenul Curţii de Conturi stabileşte norme proprii conform standardelor 
internaţionale de audit; 
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- reglementarea soluţionării pe cale administrativă a unor categorii de 
probleme rezultate din activitatea de control şi audit extern, altele decât litigiile 
preluate de instanţele judecătoreşti. 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, potrivit art. 
73 alin. (3) lit. e) din Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în conformitate cu 
prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: din partea Curţii de 
Conturi domnul Dan Drosu Şaguna – preşedinte, domnul Rotaru Pătru – consilier, 
doamna Doina Dascălu – secretar de stat, domnul Mihai Sprânceană – director 
general şi domnul Dima Alexandru – director general din partea Ministerului 
Economiei şi Finanţelor. 

La lucrările comisiei au participat  23  deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, în şedinţa din 
data de 22.05.2007, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor a propunerii legislative cu amendamentele prezentate în anexă. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 
 
 
 

Consilier parlamentar 
Bărdiţă Mariana 
Expert parlamentar 
Rădoi Florentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
ASUPRA PROPUNERII LEGISLATIVE PENTRU 

MODIFICAREA SI COMPLETAREA LEGII NR. 94/1992  
PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CURTII DE CONTURI 

 
 
Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

0  1 2   3
1  LEGE pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 94/1992 
privind organizarea si
funcţionarea Curţii de Conturi

 

LEGE pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 94/1992 
privind organizarea si 
funcţionarea Curţii de Conturi

 

 

2..   
 
 
Art. I – Legea nr. 94/1992 
privind organizarea şi 
funcţionarea curţii de Conturi, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 116 
din 16 martie 2000 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează. 

 Articolul I va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. I – Legea nr. 94/1992 
privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 116 
din 16 martie 2000 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 

 
 
 
 

 4



Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

3     ART. 1 
 
 
    (1) Curtea de Conturi 
este instituţia suprema de 
control financiar ulterior 
extern asupra modului de 
formare, de administrare 
şi de întrebuinţare a 
resurselor financiare ale 
statului şi ale sectorului 
public. Curtea de Conturi 
exercita şi atribuţii 
jurisdicţionale în
condiţiile prezentei legi. 
(Legea nr. 77/31.01.2002) 

 

     „ Art. - (1) Curtea de Conturi 
este instituţia suprema care 
exercită controlul asupra
modului de formare, de
administrare şi de întrebuinţare a 
resurselor financiare ale statului 
şi ale sectorului public, precum 
si asupra modului de gestionare 
a patrimoniului public şi privat 
al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale cu
respectarea prevederilor
Constituţiei României,
republicată şi a reglementărilor 
legale. 

 
 
 
    (2) Curtea de Conturi 
funcţionează pe lângă 
Parlamentul României şi 
îşi desfăşoară activitatea 
în mod independent, în 
conformitate cu 
dispoziţiile prevăzute în 

1. Articolul 1   se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 
 

 
 
 

     „ Art. - (1) Curtea de Conturi 
exercită controlul asupra
modului de formare, de 
administrare şi de întrebuinţare a 
resurselor financiare ale statului 
şi ale sectorului public, inclusiv 
asupra modului de gestionare a 
patrimoniului public şi privat al 
statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale cu 
respectarea prevederilor 
Constituţiei României, 
republicată şi a reglementărilor 
legale. 

 
 (2) Curtea de Conturi exercită 
activitatea de audit extern, în 
condiţiile prezentei legi. 

 
 
 
 

1. Articolul 1 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

 
Conform prevederilor 
Constituţionale 

 
 
(2) Funcţia de control a Curţii 
de Conturi se realizează prin 
proceduri de audit public 
extern prevăzute în 
standardele proprii de audit 
elaborate  în conformitate cu 
standardele de audit 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conformitate cu 
standardele internaţionale 
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Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

Constituţie şi în legile 
tarii. 
(L 94/1992 rep) 
 
 
    (3) În unităţile 
administrativ-teritoriale, 
funcţiile Curţii se exercita 
prin camerele de conturi 
judeţene. 
(L 94/1992 rep) 
 
   
 
 
 
 
  (4) Sediul Curţii este în 
capitala tarii, iar sediile 
camerelor de conturi sunt 
în oraşele reşedinţa de 
judeţ şi în municipiul 
Bucureşti. 
(L 94/1992 rep) 
 

 
 
 
 
 
 (3) Curtea de Conturi îşi 
desfăşoară activitatea în mod 
independent în conformitate cu 
dispoziţiile prevăzute în
Constituţie şi în prezenta lege. 

 

(3) Curtea de Conturi îşi 
desfăşoară activitatea în mod 
autonom în conformitate cu 
dispoziţiile prevăzute în
Constituţie şi în  prezenta lege, 
si reprezintă România in 
calitatea sa de instituţie suprema 
de audit in organizaţiile 
internaţionale ale acestor
instituţii. 

 
 
 
 
 
 
 
(4) Litigiile rezultate din 
activitatea Curţii de Conturi se 
soluţionează de instanţele 
judecătoreşti specializate. 

 (4) Litigiile rezultate din 
activitatea Curţii de Conturi se 
soluţionează de instanţele 
judecătoreşti specializate,
participarea procurorului fiind 
obligatorie. 

 
 
 
(5) În unităţile administrativ - 
teritoriale, funcţiile Curţii de 

internaţionale, general 
acceptate. 
 
  
 

 

Sintagma „în mod „autonom” 
este mai potrivită în context 
întrucât principiul 
„independenţei” este  specific 
organizării şi funcţionării 
autorităţilor judecătoreşti. 

  

 
 

  

 

Prin prevederile O.U.G. nr. 
117/2003, activitatea de 
jurisdicţie nu mai aparţine 
Curţii de Conturi. 

 
(5)NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

Conturi se exercită prin 
camerele de conturi judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, structuri 
fără personalitate juridică. 
 
 (6) Sediul Curţii de Conturi este 
în municipiul Bucureşti, iar 
sediile camerelor de conturi sunt 
în oraşele reşedinţă de judeţ şi în 
municipiul Bucureşti.” 
 

 
 
 
 
 
(6) NEMODIFICAT 
 

4.  
 

2. După articolul 1 se 
introduce un nou articol, 
articolul 11 care va avea 
următorul cuprins: 
 
 
„Art. 11  -  În înţelesul prezentei 
legi, termenii şi expresiile de 
mai jos au următoarea 
semnificaţie:  
a) „Instituţie supremă de 

control şi de audit extern” 
– autoritate publică care 
indiferent de modul în care 
este desemnată, constituită 

2. După articolul 1 se 
introduce un nou articol, 
articolul 11 care va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
a) SE ELIMINA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceasta expresie nu este 
utilizata in corpul legii 
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Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

sau organizată, exercită în 
virtutea legii cea mai înaltă 
funcţie de control şi de 
audit extern a statului; 

 
b) „Controlul” – activitatea prin 

care se verifică şi se 
urmăreşte modul de
respectare a legii privind 
constituirea, administrarea şi 
utilizarea fondurilor publice, 
precum şi a modului de 
gestionare a patrimoniului 
public şi privat al statului şi 
al unităţilor administrativ-
teritoriale; 

 

b) „Controlul” - activitatea prin 
care se verifică şi se urmăreşte 
modul de respectare a legii 
privind constituirea, 
administrarea şi utilizarea 
fondurilor publice, inclusiv 
modul de gestionare a 
patrimoniului public şi privat al 
statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

 
 
c) „Auditul extern” –

examinarea  activităţilor 
privind  resursele financiare 
publice având la bază 
informaţiile financiare şi 
nefinanciare care să permită 
evaluarea gestionării 
bugetului şi a altor fonduri şi 

 c) „Audit public extern” – 
activitate de audit desfăşurată de 
Curtea de Conturi si care 
cuprinde, in principal, auditul 
financiar si auditul performantei;

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Corelare cu textul art. 1 alin. 
(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se pune de acord definiţia cu 
modalitatea de utilizare a 
acesteia in corpul legii. 
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Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

activităţi  publice sub toate 
aspectele semnificative şi a 
responsabilităţii entităţii 
auditate, în vederea 
exprimării unei opinii; 

 
c1) „Auditul financiar de 

regularitate” are ca scop să 
furnizeze o opinie asupra 
faptului dacă situaţiile 
financiare sunt complete şi 
precise şi dacă operaţiunile 
sunt conforme cu legile şi 
reglementările în vigoare; 

 
d) „Auditul performanţei ” – 

evaluarea  independentă a 
modului  în care o entitate, 
program, activitate sau 
operaţiune funcţionează din 
punct de vedere al eficienţei, 
economicităţii şi eficacităţii; 

 
 
 
e) „eficacitate” – gradul de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) „Auditul financiar” –
activitatea prin care se 
urmăreşte  daca situaţiile 
financiare sunt complete, reale 
si conforme cu legile si 
reglementările in vigoare, 
furnizând in acest sens o 
opinie;  

 Se introduce o nouă expresie 
la lit. d) în locul literei c1  cu 
o  formulare mai riguroasă. 

 
 
e) NEMODIFICAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru acurateţea textului 
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Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

îndeplinire a obiectivelor 
programate pentru fiecare 
dintre activităţi şi raportul 
dintre efectul proiectat şi 
rezultatele efectiv al 
activităţii respective; 

 
f)  „eficienţă” – maximizarea 

rezultatelor unei activităţi în 
relaţie cu resursele utilizate; 

 
 
g)  „economicitate” –  

minimizarea costului 
resurselor alocate pentru 
atingerea rezultatelor 
estimate ale unei activităţi 
cu menţinerea calităţii 
corespunzătoare a acestor 
rezultate; 

h) „Proceduri de control şi de 
audit” – testele,
instrucţiunile, verificările, 
analizele  şi detaliile  care 
trebuie derulate în mod 
sistematic şi rezonabil; 

 
h) NEMODIFICAT 

 
 
 
 
 
 
 
f) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
g) NEMODIFICAT 
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Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
i) „Standardele de audit” – set 

de concepte, principii 
directoare, proceduri şi 
metode pe baza cărora 
auditorul public determină 
ansamblul etapelor şi 
procedurilor de verificare, 
care să permită atingerea 
obiectivului fixat; 

 
j) „Entitate auditată” –

autoritatea publică, 
instituţia publică, 
compania/societatea 
naţională, regia autonomă, 
societatea comercială la care 
statul sau o unitate  
administrativ-teritorială este 
acţionar majoritar, cu
personalitate juridică care 
utilizează/administrează 
fonduri publice şi/sau 
patrimoniul public,
programul, activitatea
supusă auditului; 

 j) NEMODIFICAT 

  

 
 

k) „Entitate auditată” –
autoritatea publică,  
compania/societatea naţională, 
regia autonomă, societatea 
comercială la care statul sau o 

 
i) SE ELIMINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Se regăseşte la litera i) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Noţiunea de autoritate 
publica, cuprinde si instituţia 

 11



Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 
k) „Opinia de audit/

Certificatul de audit”  - o 
exprimare clară, în  scris  a 
concluziilor auditorului
asupra faptului ca situaţiile 
financiare în ansamblu oferă 
o imagine reală şi fidelă, în 
conformitate cu cadrul de 
raportare financiară 
identificat; 

 

 

unitate  administrativ-teritorială 
este acţionar majoritar, cu 
personalitate juridică care 
utilizează/administrează fonduri 
publice şi/sau patrimoniul 
public;  

 
l) „Fonduri publice” – sumele 

alocate din bugetul de stat, 
bugetele locale, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, 
bugetele fondurilor speciale, 
bugetul  trezoreriei statului, 
bugetele instituţiilor publice 
autonome, bugetele
instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din 
bugetul de stat, bugetul 
asigurărilor sociale de stat 
şi bugetele fondurilor 

 

l) „Opinia de audit” – este 
concluzia auditorului care se 
exprima in scris asupra
situaţiilor financiare şi/sau a 
programului sau activităţii 
auditate, in legătura cu
realitatea, fidelitatea si 
conformitatea acestora cu 
reglementările aplicabile 
domeniului; 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rezultatul final in procesul 
de auditare îl reprezintă 
„opinia” 

  

 
m) „Fonduri publice” – sumele 

alocate din bugetul de stat, 

publica. 
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Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

speciale, după caz, bugetele 
instituţiilor publice finanţate 
integral din venituri proprii, 
bugetul fondurilor provenite 
din credite externe 
contractate sau garantate de 
stat şi ale căror rambursare, 
dobânzi şi alte costuri se 
asigură din fonduri publice, 
bugetul fondurilor externe 
nerambursabile, credite 
externe contractate sau 
garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale, 
împrumuturi interne 
contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale, 
precum şi din bugetele 
instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din 
bugetele locale; 

 
m) „Instituţie publică” – 
denumire generică ce include 
Parlamentul, Administraţia 
Prezidenţială, ministerele, 

bugetele locale, bugetul 
asigurărilor sociale de stat, 
bugetele fondurilor speciale, 
bugetul  trezoreriei statului, 
bugetele instituţiilor publice 
autonome, bugetele 
instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din 
bugetul de stat, după caz, 
bugetele instituţiilor publice 
finanţate integral din
venituri proprii, bugetul 
fondurilor provenite din 
credite externe contractate 
sau garantate de stat şi ale 
căror rambursare, dobânzi şi 
alte costuri se asigură din 
fonduri publice, bugetul 
fondurilor externe 
nerambursabile, credite 
externe contractate sau 
garantate de autorităţile 
administraţiei publice locale, 
împrumuturi in
contractate de autorităţile 
administraţiei publice locale, 

  

terne  

 
 
 
 
 
 
 
 
EROARE MATERIALA 
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Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

celelalte organe de specialitate 
ale administraţiei publice, alte 
autorităţi publice, autorităţile 
administrative autonome, 
autorităţi ale administraţiei 
publice locale şi instituţiile din 
subordinea acestora, indiferent 
de modul lor de finanţare; 
 
 
 
 
 
 

n) „Legalitate” – caracteristica 
unei operaţiuni de a respecta 
toate prevederile legale care 
îi sunt aplicabile, în vigoare 
la data efectuării acesteia; 

 
 
 
o) „Ordonator de credite” – 

persoana împuternicită prin 
lege sau prin delegare, 
potrivit legii, să dispună şi 

precum şi din bugetele 
instituţiilor publice finanţate 
integral sau parţial din 
bugetele locale; 

 
 
 
n) „Autoritate publică” – 

denumire generică ce 
include Parlamentul,
Administraţia 
Prezidenţială, ministerele, 
celelalte organe de 
specialitate ale 
administraţiei publice, alte 
autorităţi publice, 
autorităţile administrative 
autonome, autorităţi ale 
administraţiei publice 
locale şi instituţiile din 
subordinea acestora, 
indiferent de modul lor de 
finanţare; 

 Semnificaţia termenului este 
în concordanţă cu Titlul III 
din Constituţia României  
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Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

să aprobe acţiuni cu efect 
financiar pe seama 
fondurilor publice sau a 
patrimoniului public, 
indiferent de natura acestora;

 
 

p) „Raport de control sau de 
audit” – document scris în 
care sunt consemnate 
concluziile scrise ale 
controlorului financiar sau 
auditorului asupra 
situaţiilor financiare, ca 
urmare a desfăşurării 
controlului sau auditului 
extern; 

 
 
r) „Patrimoniu public” – 

totalitatea drepturilor şi 
obligaţiilor statului, 
unităţilor administrativ-
teritoriale sau ale entităţilor 
publice ale acestora, 
dobândite sau asumate cu 

o) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
p) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
r) SE ELIMINA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultatul activităţii îl 
reprezintă „raportul de 
audit”, care se elaborează in 
baza standardelor din 
domeniu. 
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SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

orice titlu. Drepturile şi 
obligaţiile statului şi ale 
unităţilor administrativ-
teritoriale se referă atât la 
bunurile din domeniul
public, cât şi la cele din 
domeniul privat al statului 
şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

 s) NEMODIFICAT 

 
 
s) „Regularitate” – caracteristica 

unei operaţiuni de a respecta 
sub toate aspectel
ansamblul principiilor şi 
regulilor procedurale şi 
metodologice care sunt 
aplicabile categoriei de 
operaţiuni din care face 
parte; 

e  

 
s1) „Personal de specialitate” – 

persoană angajată în cadrul 
Curţii de Conturi care 
desfăşoară activităţi 
specifice de audit şi de 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
t) NEMODIFICAT 
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SI COMPLETĂRILE 
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SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

control în sectorul public; 
 
s2) „Organizaţia Internaţională a 

Instituţiilor Supreme de 
Audit – INTOSAI” – 
cuprinde instituţiile supreme 
de audit din statele membre 
ale Organizaţiei Naţiunilor 
Unite, care emite Standarde  
de Audit, Metodologii şi 
asigură instruirea în 
domeniul auditului public; 

 

 
 
 
 
 
 
u)  „Personal de specialitate” - 

persoană angajată în cadrul 
Curţii de Conturi care 
desfăşoară activităţi 
specifice de audit public 
extern. 

 
v) NEMODIFICAT 

 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu restul 
reglementării 
 

5.  ART.2.
 
 
(1) Curtea  de Conturi 
decide în mod autonom 
asupra programului său 
de control 
(L 94/1992 rep.) 
 

3. Alineatul (1) al art. 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(1) Curtea de Conturi decide în 
mod autonom asupra
programului său de control şi 
de audit.” 

 
„Art. 2 - (1) Curtea de Conturi 
decide în mod autonom asupra 
programului său de activitate.” 

 
 
 

3. Alineatul (1) al art. 2 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
 

 
 
S-a avut in vedere ca 

autonomia se refera la 
întreaga activitate a Curţii de 
Conturi. 

6.     ART. 3 
   

4. Articolul 3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  

4. Articolul 3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
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  (1) Curtea de Conturi 
înaintează Parlamentului 
şi, prin camerele de 
conturi judeţene, 
consiliilor locale rapoarte 
în domeniile în care este 
competenta. 
 
    (2) Raportul anual al 
Curţii de Conturi se 
publica în Monitorul 
Oficial al României. 
(L 94/1992 rep.) 

      „Art. 3 -  (1) Curtea de 
Conturi prezintă anual
Parlamentului un Raport asupra 
conturilor de gestiune ale 
bugetului public naţional din 
exerciţiul bugetar expirat. 

 
„Art. 3 -  (1) Curtea de Conturi 
prezintă anual Parlamentului un 
Raport asupra conturilor de 
gestiune ale bugetului general 
consolidat din exerciţiul bugetar 
expirat. 

 
                                             
(2) La cererea Camerei 
Deputaţilor  sau a Senatului, 
Curtea de Conturi controlează 
modul de gestionare a resurselor 
publice şi raportează despre cele 
constatate. 
 
 (3) Curtea de Conturi ori de câte 
ori consideră necesar  înaintează 
Parlamentului  şi, prin camerele 
de conturi judeţene, consiliilor 
locale  rapoarte în domeniile în 
care este competentă. 
 
 (4) Raportul anual al Curţii de 
Conturi se publică  în Monitorul 
Oficial al României, Partea a III-
a.” 

 
 
(2) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
(3) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
(4) NEMODIFICAT 

 
 
Corelare cu 

terminologia in vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru acurateţea 

textului. 
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SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

7.     ART. 4 
  
 
  
(1) Curtea de Conturi are 
acces neîngrădit la acte, 
documente şi informaţii 
necesare exercitării 
funcţiilor sale de control 
şi jurisdicţionale, oricare 
ar fi persoanele juridice 
sau fizice deţinătoare. 
(L 94/1992 rep.) 
 
(2) Toate persoanele
juridice şi fizice supuse 
controlului sau jurisdicţiei 
Curţii de Conturi sunt 
obligate sa-i transmită 
actele, documentele şi 
informaţiile solicitate la 
termenele stabilite de 
Curte şi sa-i asigure 
accesul în sediile lor, dacă 
aceasta hotărăşte 
efectuarea controlului sau 

  (2) Persoanele juridice şi fizice 
care sunt controlate sau auditate 
ori  deţin  actele, documentele şi  
informaţiile solicitate şi bazele 
de date solicitate sunt obligate să 
le transmită la termenele 
stabilite de Curte, în forma 
solicitată şi să sprijine activitatea 
controlorilor financiari sau a 
auditorilor prin asigurarea  unor  
spaţii de lucru adecvate      şi a 
accesului logistic 

5. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 4 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
„(1) Curtea de Conturi are acces 
neîngrădit la sediile şi la toate 
actele, documentele, informaţiile 
şi bazele de date  solicitate , 
inclusiv în format electronic, 
necesare exercitării atribuţiilor 
sale, oricare ar fi persoanele 
juridice sau fizice deţinătoare. 
 
      

4. Articolul 4 se modifica si va 
avea următorul cuprins: 

 
 

„Art. 4 – (1) Curtea de Conturi 
are acces neîngrădit la acte, 
documente, informaţii, inclusiv 
in format electronic, necesare 
exercitării atribuţiilor sale,
oricare ar fi persoanele juridice 
sau fizice deţinătoare; 

 

Pentru a evita accesul in 
sediul in sediul persoanelor 
fizice si in acelaşi timp sa fie 
reglementat accesul la 
documentele care vizează 
resursele financiare publice. 

 
 
 
(2) Entităţile supuse auditului 
Curţii de Conturi sunt obligate 
sa-i transmită actele,
documentele, informaţiile 
solicitate, inclusiv in format 
electronic, aşa cum sunt 
reglementate,  la termenele si in 
structura stabilite de Curtea de 
Conturi si sa-i asigure accesul in 
sediile lor; 

 Pentru acurateţea textului 
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cercetarea la fata locului. 
(L 94/1992 rep.) 
 
(3)  Daca in exercitarea 
funcţiilor sale, Curtea de 
Conturi ia cunoştinţă de 
informaţii care constituie 
secrete de stat, de 
serviciu, comerciale sau 
individuale, aceasta este 
obligata sa respecte 
caracterul lor si sa le facă 
cunoscute numai 
autorităţilor îndreptăţite. 
(L 94/1992 rep.) 
 

corespunzător.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(3) La solicitarea auditorilor 
publici, persoanele fizice sau 
juridice deţinătoare de acte 
sau documente sunt obligate sa 
le pună la dispoziţie, acestora; 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Entităţile auditate sunt 
obligate sa sprijine activitatea 
auditorilor publici, in cazul 
efectuării misiunilor de audit 
la sediile acestora, prin 
asigurarea unor spatii de lucru 
adecvate si a accesului logistic 
corespunzător; 
 
(5) Entităţile publice auditate 
poarta întreaga răspundere 

 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea textului 
 
 
 
 
 
 
  
 
Conform standardelor 
internaţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform standardelor 
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pentru acţiunile lor si nu pot fi 
absolvite de aceasta 
răspundere, prin invocarea 
rapoartelor  Curţii de 
Conturi; 
 
(6) Autorităţile publice cu 
atribuţii de control financiar, 
control fiscal precum si de 
control sau de supraveghere 
prudenţială în alte domenii, au 
obligaţia sa efectueze cu 
prioritate verificări specifice la 
solicitarea Curţii de Conturi; 
 
(7)Daca in exercitarea
funcţiilor sale, Curtea de 
Conturi ia cunoştinţă de 
informaţii care constituie 
secrete de stat, de serviciu, 
comerciale sau individuale, 
aceasta este obligata sa 
respecte caracterul lor si sa le 
facă cunoscute numai 
autorităţilor îndreptăţite 

  

 

internaţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
Conform standardelor 
internaţionale 
 
 
 
 
 

Conform standardelor 
internaţionale 
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8.  ART. 5 

 
 
 
Curtea de Conturi îşi 
întocmeşte buget propriu, 
care se prevede distinct în 
bugetul de stat. 
 

6. La articolul 5 se introduc 
trei alineate noi, alineatele (2), 
(3) şi (4) cu următorul cuprins:
 
     
 
 
 
 
(2) Proiectul de buget   însoţit 
de fundamentarea  cifrelor 
înscrise în acesta se aprobă de 
Plenul Curţii de Conturi, se 
avizează de comisiile
permanente pentru buget, 
finanţe, bănci din Parlament şi 
se înaintează Guvernului
pentru a fi inclus în proiectul 
bugetului de stat supus 
legiferării. 

 

(2) Curtea de Conturi, îşi 
aprobă bugetul propriu si îl 
înaintează Guvernului in
vederea includerii acestuia in 
bugetul de stat. 

 
Autor: dep. Mihai Tănăsescu, 
dep. Petru Călian 

 
(3) Parlamentul aprobă 
bugetul Curţii de Conturi 
odată cu adoptarea legii 
bugetului de stat. 

5. Articolul 5 se modifica si va 
avea următorul cuprins: 
 
 
„Art. 5 – (1) Curtea de Conturi 
îşi întocmeşte buget propriu, 
care se prevede distinct în 
bugetul de stat. 
 

 
Pentru asigurarea 
independentei financiare a 
Curţii de Conturi. 

 

 
 
 
 
 
(3) NEMODIFICAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Principiile de modificare a 
bugetului unui ordonator 
principal de credite sunt 
prevăzute in Legea nr. 
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(4) Bugetul Curţii de Conturi 
poate fi modificat cu acordul şi 
la iniţiativa sa”. 
 

 
 
(4) SE ELIMINA 
 
 

500/2002 privind finanţele 
publice 

9.  ART.6
Salarizarea personalului 
Curţii de Conturi se 
stabileşte prin lege 

6.1. Articolul 6 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 (1) Salarizarea membrilor şi 
personalului de specialitate al 
Curţii de Conturi al României se 
stabileşte prin lege prin 
asimilare cu funcţiile de 
magistrat” 

7. Articolul 6 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art. 6. Salarizarea personalului 
Curţii de Conturi se stabileşte 
printr-o lege speciala.” 
 
 

Se revine la textul Legii 
nr.94/1992 republicata, cu 
modificările si completările 
ulterioare. 

10.  ART. 8
 
 
 (1) Curtea de Conturi se 
compune din: Secţia de 
control financiar ulterior, 
Secţia jurisdicţională, 
Colegiul jurisdicţional al 
Curţii de Conturi şi 
camerele de conturi
judeţene şi a municipiului 
Bucureşti. Curtea de 
Conturi are un Secretariat 

  

7. Articolul 8 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 
  „Art. 8 - (1) Curtea de Conturi  
se compune din  18 consilieri de 
conturi care sunt membrii ai 
acesteia şi au calitatea de 
magistrat. 
 

 
 
 

8.. Articolul 8 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
 
„Art. 8 – (1) Plenul Curţii de 
Conturi se compune din 18 
membri, numiţi in condiţiile 
prezentei legi, de Parlamentul 
României, având statutul de 
magistrat. 
(Autor: dep. Erdei) 
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general. (Legea  nr. 77 
/31.I.2002) 
 
 
 (2) Pe lângă Curtea de 
Conturi funcţionează 
procurori financiari. 
 
(L 94/1992 rep.) 

 
 
 
 
(2) În structura Curţii de Conturi 
se cuprind departamente,
camerele de conturi judeţene şi a 
municipiului Bucureşti şi un 
Secretariat general. ” 

 
(2) În structura Curţii de Conturi 
se cuprind departamente, 
camerele de conturi judeţene şi a 
municipiului Bucureşti şi un 
secretariat general. ”  

 
 

 
 
 
 

 

11.     ART. 9 
    Membrii Curţii de 
Conturi sunt consilieri de 
conturi, în număr de 18. 
Aceştia alcătuiesc plenul 
Curţii de Conturi.(Legea 
nr. 77/ 31.I.2002) 

 
 8. Articolul 9, se abrogă 
 

 
9. Articolul 9, se abrogă 

 

12. ART. 10 
 
 
 (1) Conducerea Curţii de 
Conturi se exercita de 
către plen, de comitetul de 
conducere, de
preşedintele şi 

 

„Art. 10 - (1) Conducerea Curţii 
de Conturi se exercită de către 
Plenul Curţii de Conturi. 
Conducerea executivă a Curţii 
de Conturi se exercită de către 

9. Articolul 10 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

10. Articolul 10 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
„Art. 10 - (1) Conducerea Curţii 
de Conturi se exercită de către 
plenul Curţii de Conturi. 
Conducerea executivă a Curţii 
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vicepreşedintele Curţii de 
Conturi, care sunt
consilieri de conturi. 

 
preşedinte, ajutat de doi 
vicepreşedinţi care sunt
consilieri de conturi. 

 
 
(2) Comitetul de
conducere se compune 
din preşedintele Curţii de 
Conturi, vicepreşedintele 
acesteia, preşedinţii de 
secţii şi 3 consilieri de 
conturi, aleşi de plenul 
Curţii. 

 (2) Plenul Curţii de Conturi se 
compune din membrii Curţii de 
Conturi. 

 
 
(3) La şedinţele plenului 
participa procurorul
general financiar. 

 
 (3) La şedinţele plenului Curţii 
de Conturi participă secretarul 
general, precum şi, în calitate de 
invitaţi, specialişti cu înaltă 
pregătire în diferite domenii de 
activitate ce intră în competenţa 
Curţii. 

 
 
 
 
 
 (4) La şedinţele plenului 
Curţii de Conturi şi ale 
comitetului de conducere 

 
de Conturi se exercită de către 
preşedinte, ajutat de doi 
vicepreşedinţi care sunt 
consilieri de conturi;  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (4) Preşedintele Curţii de 
Conturi conduce şedinţele 
plenului. În cazul lipsei  

 
 
(2) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
(4)NEMODIFICAT 

 
 
 
 
 
Prin efectul modificării Art. 8 
alin. (1) 
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participa secretarul
general, precum şi, în 
calitate de invitaţi, 
specialişti cu înalta 
pregătire în diferite 
domenii de activitate ce 
intra în competenta Curţii. 

 preşedintelui, un vicepreşedinte 
va prezida şedinţele. 

(Legea nr. 77/31.I.2002) 
 

 
 
 
 
 
 
(5) Preşedintele Curţii de 
Conturi şi ceilalţi membri ai 
Curţii de Conturi sunt
independenţi în exercitarea 
atribuţiilor şi  în luarea deciziilor 
şi respectă principiul conducerii 
colective, publicităţii şi 
transparenţei.” 

 (5) NEMODIFICAT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.     ART. 11 
 
 
(1) Secţiile sunt conduse 
de câte un consilier de 
conturi, care îndeplineşte 
funcţia de preşedinte al 
secţiei. 
(L. 94/1992) 

10. Articolul 11 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art. 11. - (1)   Departamentele 
sunt coordonate de câte un 
consilier de conturi numit de 
plenul Curţii de Conturi. 
 
 

11. Articolul 11 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 11 – (1) Departamentele 
sunt conduse de cate un 
consilier de conturi care 
îndeplineşte si funcţia de şef de 
departament numit de Plenul 
Curţii. 

 
 
 
Pentru  întărirea 

poziţiei pe care o ocupa 
consilierul de conturi in 
structura funcţionala a Curţii. 
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 (2) Secţia de control 
financiar ulterior este 
formată din 9 consilieri de 
conturi şi din controlori 
financiari. Secţia este 
organizată în divizii,
conduse de câte un 
consilier de conturi. În 
cadrul diviziilor pot fi 
organizate direcţii, 
servicii şi birouri de 
specialitate. (Legea nr. 
77/31.I.2002) 

 

 (2) În cadrul departamentelor  
pot fi organizate direcţii, 
servicii, birouri şi 
compartimente de specialitate în 
care îşi desfăşoară activitatea de 
control şi de audit extern, 
controlori financiari  şi alţi 
specialişti cu înaltă pregătire în 
diferite domenii de activitate ce 
intră în competenţa curţii. 

 
 
(3) Secţia jurisdicţională a 
Curţii de Conturi este 
instanţa de fond şi de 
recurs şi se compune din 
7 consilieri de conturi. 
(Legea nr. 77/31.I.2002) 
 

 

 
 
 
 
 
(3) Camerele de conturi judeţene 
şi a municipiului Bucureşti  pot 
avea  în structura lor direcţii, 
servicii, birouri şi  
compartimente de specialitate în 
care îşi desfăşoară activitatea 
controlori financiari şi alţi 
specialişti cu pregătire în 
domeniile de activitate specifice 
Curţii de Conturi.  Direcţiile 

 
(2) In cadrul departamentelor 
pot fi organizate direcţii, 
servicii, birouri si 
compartimente de specialitate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Camerele de conturi judeţene 
şi a municipiului Bucureşti  pot 
avea  în structura lor direcţii, 
servicii, birouri şi  
compartimente de specialitate. 
 
 
 
 
 

Pentru conciziunea textului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se stabilesc principiile de 
organizare 
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sunt conduse de către un 
director, un director adjunct 
desemnaţi dintre controlorii 
financiari, care la încetarea 
activităţii de director vor reveni 
la funcţia de controlor financiar; 
 
(4) Structura organizatorică a 
Curţii de Conturi, statul  de 
funcţii,  numărul de posturi de 
conducere şi de execuţie şi 
domeniile de activitate şi 
atribuţiile departamentelor,
secretariatului general, precum 
şi ale celorlalte structuri din 
cadrul Curţii de Conturi se 
stabilesc de plenul Curţii de 
Conturi, în condiţiile legii.  

 

4) Structura organizatorică a 
Curţii de Conturi, statul  de 
funcţii,  numărul de posturi de 
conducere, execuţie, domeniile 
de activitate şi atribuţiile 
departamentelor, secretariatului 
general, precum şi ale celorlalte 
structuri se stabilesc de către 
Curtea de Conturi; 

 
(5) Personalul de control şi de 
audit extern încadrat la Curtea 
de Conturi are şi calitatea de 
auditor public, recunoscută şi 
de Camera Auditorilor din 
România.” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5) Personalul de control  
financiar încadrat la Curtea de 
Conturi dobândeşte calitatea de 
auditor public extern. Pe aceasta 
funcţie pot fi încadrate persoane 
cu studii superioare economice, 
juridice si de alta specialitate 

 
 
 
 
 
 
Se stabileşte competenta 
Plenului Curţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punerea de acord cu 
legislaţia europeana. 
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necesare desfăşurării activităţii 
Curţii de Conturi. 
 

14.     ART. 12 
 
 
    Colegiul jurisdicţional 
al Curţii este instanţa de 
fond, se compune din 
judecători financiari şi 
este condus de un
preşedinte de colegiu. 

 

”Art. 12 – (1)  Coordonarea 
activităţii de control şi de  audit 
desfăşurată în cadrul
departamentelor şi camerelor de 
conturi judeţene  şi a 
municipiului Bucureşti, precum 
şi activitatea de certificare a 
conturilor controlate sau auditate 
se realizează de către consilierii 
de conturi şi directorii camerelor 
de conturi şi se stabileşte de 
către plenul Curţii de Conturi. 

(L 94/1992 rep.) 
 

11. Articolul 12 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

„Art. 12 – (1) Coordonarea 
activităţilor desfăşurate in cadrul 
departamentelor si camerelor de 
conturi judeţene si a
municipiului Bucureşti se
realizează de către consilierii de 
conturi si directorii camerelor de 
conturi, in condiţiile stabilite de 
plenul Curţii de Conturi. 

 
 
(2) Organizarea, desfăşurarea şi 
evaluarea activităţii de control 
şi de audit, precum şi 
valorificarea actelor de control 
se vor face potrivit
Regulamentului aprobat de 

 

(2) Organizarea si desfăşurarea 
activităţilor specifice Curţii de 
Conturi precum si valorificarea 
actelor rezultate din aceste 
activităţi, se efectuează potrivit 
Regulamentului aprobat de 

12. Articolul 12 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 
 

S-a înlocuit sintagma 
„de control si de audit” cu 
cea de „activităţi”, care este 
mai cuprinzătoare. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S-a înlocuit sintagma 

„de control si de audit” cu 
cea de „activităţilor 
specifice”, care este mai 
cuprinzătoare. 
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plenul Curţii de Conturi. 
Regulamentul se publică în 
Monitorul Oficial al
României.” 

 

plenul Curţii de Conturi, care se 
publica in Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

 

 

15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 13 
    (1) Camera de conturi 
judeţeana se compune din 
direcţia de control
financiar ulterior şi 
colegiul jurisdicţional. 
(Legea nr. 77/ 31.I.2002) 

  

 
    (2) Direcţiile de control 
financiar ulterior judeţene 
şi a municipiului 
Bucureşti sunt formate 
din controlori financiari şi 
sunt conduse de un  
director şi un director 
adjunct. În cadrul 
direcţiilor se pot organiza 
servicii şi birouri de 
specialitate. (Legea nr. 
77/31.I.2002) 
 

12. Articolele 13 şi 14, se 
abrogă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Articolul 13 se abroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punerea de acord cu 
prevederile constituţionale si 
a legislaţiei in vigoare. 
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16. 

 (3)Colegiul jurisdicţional 
este format din judecători 
financiari şi este condus 
de un preşedinte. (Legea 
nr. 77/31.I.2002) 
 
    ART. 14 
 
 
    (1) Pe lângă Curtea de 
Conturi funcţionează 
procurorul general 
financiar şi procurorii 
financiari. 
    (2) Procurorii financiari 
îşi exercita atribuţiile pe 
lângă secţiile Curţii, 
Colegiul jurisdicţional al 
Curţii şi camerele de 
conturi judeţene. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
14. Articolul 14 se 

modifica si va avea următorul 
cuprins: 

 
(1) In vederea îndeplinirii 

unor obligaţii in 
domeniul auditului 
extern ce revin 
României in calitate de 
stat membru al Uniunii 
Europene, pe lângă 
Curtea de Conturi este 
organizata si 
funcţionează 
Autoritatea de Audit 
pentru fondurile 
nerambursabile de pre-
aderare acordate 
României  de Uniunea 
Europeana prin 
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programele PHARE, 
ISPA si SAPARD, 
pentru fondurile 
structurale si de 
coeziune, pentru 
Fondul European de 
Garantare in 
Agricultura, Fondul 
European pentru 
Agricultura si 
Dezvoltare Rurala si 
pentru Fondul 
European pentru 
Pescuit, denumita 
„Autoritatea de Audit.” 

 
17.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Articolele 141 – 147 
introduse prin Legea 200/2005 
privind aprobarea ordonanţei 
de urgenta a guvernului nr. 
22/2005 pentru modificarea si 
completarea legii numărul 
94/1992 privind organizarea si 
funcţionarea Curţii de Conturi 
se modifica si se completează 
potrivit Anexei, care face parte 

 15. Articolele 14 – 14  se 
modifica si va avea următorul 
cuprins: 

1 7

 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

TEXTUL SE REGASESTE 
LA ART. 14  ALIN. 1) DIN 
CUPRINSUL LEGII  
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ART. 141   
     (1) În vederea 
îndeplinirii unor obligaţii 
ce revin României în 
procesul de integrare 
europeană, pe lângă 
Curtea de Conturi se 
constituie Autoritatea de 
audit pentru fondurile 
acordate României de 
Uniunea Europeană prin 
programele ISPA şi 
SAPARD şi pentru
fondurile ce vor fi 
acordate în perioada
postaderare, denumita în 
continuare Autoritatea de 
audit, care are atribuţii, 
respectiv proceduri de 
lucru proprii. (Legea nr. 
200/23.VI.2005) 

 

 

 (1) În vederea îndeplinirii unor 
obligaţii ce revin României în 
procesul de integrare europeană, 
pe lângă  Curtea de Conturi se 
constituie Autoritatea de audit 
pentru fondurile acordate
României de Uniunea Europeană 
prin programele PHARE, ISPA  
şi SAPARD precum şi pentru 
fondurile ce vor fi acordate în 
perioada post-aderare  denumită 
în continuare Autoritatea de 
audit, care are  atribuţii, 
respectiv proceduri de lucru 
proprii.  

 
    (2) Autoritatea de audit 
este un organism fără 

integranta din prezenta: 
„ 
Art. 141– 

 

Art. 14

 
 
 
 
 
 
 (2) Autoritatea    de audit 
este un organism fără 

 
 

1 – (1) În vederea 
îndeplinirii unor obligaţii ce 
revin României în procesul de 
integrare europeană, pe lângă  
Curtea de Conturi se constituie 
Autoritatea de audit pentru 
fondurile acordate României de 
Uniunea Europeană prin 
programele PHARE, ISPA  şi 
SAPARD precum şi pentru 
fondurile ce vor fi acordate în 
perioada post-aderare  denumită 
în continuare Autoritatea de 
Audit, care are  atribuţii, 
respectiv proceduri de lucru 
proprii.  
 
 
 
 
 
 
 2) Autoritatea de Audit este 
un organism independent din 

 
 
 
 

TEXTUL SE REGASESTE 
LA ART. 14  ALIN. 1) DIN 
CUPRINSUL LEGII  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Structura aceasta 

corespunde cu structurile 
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personalitate juridică, 
independent din punct de 
vedere operaţional fata de 
Curtea de Conturi, şi are 
sediul în municipiul
Bucureşti. (Legea nr. 
200/23.VI.2005) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

personalitate juridică, 
independent din  punct de vedere 
funcţional faţă de Curtea de 
Conturi  şi are sediul în 
municipiul Bucureşti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punct de vedere operaţional 
fata de Curtea de Conturi si 
fata de celelalte autorităţi 
responsabile cu gestionarea si 
implementarea fondurilor 
comunitare nerambursabile, 
cu sediul in municipiul 
Bucureşti. In teritoriu 
autoritatea de Audit are 
structuri regionale organizate 
in judeţele in care îşi 
desfăşoară activitatea agenţii, 
autorităţi de management 
şi/sau organismele 
intermediare care gestionează 
fondurile comunitare. 
 
 
(3)Autoritatea de Audit este 
singura autoritate naţională 
competentă să efectueze audit  
public extern în conformitate 
cu legislaţia comunitară şi 
naţională asupra fondurilor 
menţionate la Art. 14 alin (1) 
din prezenta Lege. 

care derulează in teritoriu 
fondurile comunitare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia Europeana 
recunoaşte calitatea 
Autorităţii de Audit ca fiind 
singura autoritate naţională 
competenta. 
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(4)Autoritatea de Audit poate 
efectua audit public extern si 
asupra altor categorii de 
fonduri decât cele menţionate 
la Art. 14 alin (1) din Lege, 
urmând ca reglementările care 
vizează fondurile  respective sa 
prevadă si asigure resurselor 
necesare acestei activităţi.  

 
18. ART. 142

(1) În conformitate cu 
prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale 
aplicabile programelor
ISPA şi SAPARD,
precum şi fondurilor
aferente asistenţei 
financiare acordate
României de Uniunea 
Europeană în perioada 
postaderare, atribuţiile 
Autorităţii de audit sunt, 
în principal, următoarele: 

 
 
 

 

     (1) Autoritatea de audit îşi 
desfăşoară  activitatea în 
conformitate cu prevederile 
legislaţiei comunitare şi  
naţionale aplicabile programelor 
PHARE, ISPA  şi SAPARD, 
precum şi fondurilor  aferente 
asistenţei financiare acordate 
României de Uniunea Europeană 
în perioada post-aderare şi are, 
în principal, următoarele 
atribuţii: 

 

Art. 142 –  

 
 

Art. 142 – (1) În conformitate cu 
prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale, cu 
standardele de audit acceptate pe 
plan internaţional, Autoritatea de 
Audit efectuează audit de sistem 
şi audit al operaţiunilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atribuţiile Autorităţii 
de Audit trebuie reformulate 
pentru a fi în deplină 
conformitate cu 
responsabilităţile Autorităţii 
aşa cum sunt ele prevăzute în 
regulamentele comunitare 
specifice fiecărui tip de fond 
comunitar, adoptate in 2006. 
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    a) audit de sistem, 
verificarea pe baza de 
eşantion şi audit final; 
 
    b) verificări şi audit 
extern asupra fondurilor 
structurale de care va 
beneficia România
începând cu anul 2007; 

 

b) efectuează 
verificări selective, adecvate 
asupra măsurilor, programelor 
în scopul evaluării eficienţei 
sistemelor de management şi de 
control existente şi verifică pe 
baza unei analize de risc 
declaraţiile de cheltuieli 
derulate în cadrul programelor 
PHARE,  ISPA şi SAPARD; 

 
 
 
 
 
 
 
    c) verificarea anuala a 
modului de funcţionare a 
sistemelor de
management şi control 
stabilite pentru derularea 
programelor ISPA şi 
SAPARD; 

 

c) efectuează 
verificările adecvate în vederea 
emiterii Declaraţiei de finalizare 
a măsurilor şi programelor ; 

    d) verificarea 
cheltuielilor eligibile
declarate, pe baza de 

 
d) verifică cheltuielile 

eligibile declarate, pe baza de 
eşantion reprezentativ; 

a) efectuează audit de 
sistem, verificări pe  bază de 
eşantion şi audit final; 
 

 
 

 
 
 

a)SE ABROGA 
 
 
 
 
b) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
 
d) SE ABROGA 
 
 

Literele de la a) la h) 
se transfera, reformulate, la 
alineatul doi al prezentului 
amendament. 
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eşantion reprezentativ; 
    e) efectuarea unor 
verificări adecvate în 
vederea emiterii
declaraţiilor la finalizarea 
măsurilor şi programelor; 

 

e) certifică conturile 
anuale ale agenţiilor de 
implementare, precum şi a 
contului euro, în ceea ce 
priveşte integralitatea şi 
veridicitatea acestora;  

 
    f) certificarea 
conturilor anuale
SAPARD în ceea ce 
priveşte integralitatea,
acurateţea şi veridicitatea 
acestora; 

 

 

f) verifică 
compatibilitatea sistemelor de 
management şi de control ale 
agenţiilor de  implementare în 
ceea ce priveşte capacitatea lor 
de a asigura conformitatea cu 
Acordul multianual de finanţare;  

 
 
    g) verificarea existenţei 
şi corectitudinii
elementului de
cofinanţare naţional. 
(Legea nr. 
200/23.VI.2005) 

 
 

g) verifică existenţa şi 
corectitudinea elementului de 
cofinanţare naţional; 

 
 
 

 

  

 

 
 

 
 
 

h) efectuarea auditului 
final al programelor PHARE 
prin selecţia proiectelor din 

 
e) SE ABROGA 
 
 

 
 
 
f) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
h) SE ABROGA 
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    (2) Pentru realizarea 
atribuţiilor ce îi revin, 
Autoritatea de audit
încheie acorduri cu
structurile responsabile
pentru coordonarea
fondurilor aferente
programelor ISPA şi 
SAPARD, respectiv cu 
autorităţile de 
management pentru 
fondurile aferente 
asistenţei financiare 
acordate României de 
către Uniunea Europeană 
în perioada postaderare. 
(Legea nr. 200/ 23. VI. 
2005) 

 
 
 
 
 

(2) Realizarea  atribuţiilor ce-i 
revin, Autorităţii de audit se face 
în conformitate cu
memorandumurile şi acordurile 
de finanţare încheiate de 
Guvernul României  şi Comisia 
Europeană. 

 
 
 
 
 
 
 

cadrul acestora; 

  

(2) Principalele atribuţii ale 
Autorităţii de Audit sunt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) evaluarea 
conformităţii sistemelor de 
management si control pentru 
programele operaţionale 
cofinanţate prin instrumentele 
structurale si prin Fondul 
European pentru Pescuit, cu 
prevederile legale comunitare. 

b) verificarea, pe 
bază de eşantion 
reprezentativ, a cheltuielilor 
declarate de către autorităţile 
responsabile cu gestionarea şi 
implementarea fondurilor 
menţionate la Art. 14 alin.(1); 

c) raportarea 
anuală privind 
compatibilitatea sistemelor de 
management şi control ale 
autorităţilor responsabile cu 
gestionarea şi implementarea 
fondurilor menţionate la art. 
14 alin (1), referitor la 

 
 
 
 
Tehnica legislativa 
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capacitatea acestora de a 
asigura conformitatea 
operaţiunilor cu 
reglementările comunitare; 

d) verificarea 
existenţei şi corectitudinii 
elementului de cofinanţare 
naţional; 

e) eliberarea 
certificatelor de audit privind 
conturile anuale ale agenţiilor 
de plăţi precum şi pentru 
contul Euro SAPARD în ceea 
ce priveşte integralitatea, 
acurateţea şi veridicitatea 
acestor conturi. 

f) emiterea opiniei 
asupra declaraţiei de asigurare 
emisă de agenţiile de plăţi 
pentru agricultură şi 
dezvoltare rurală; 

 
g) emiterea 

declaraţiilor de închidere, 
însoţite de rapoarte de audit, 
pentru fiecare program sau 
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(3) Pentru realizarea atribuţiilor 
ce-i revin, Autoritatea de audit  
încheie acorduri cu structurile 
responsabile pentru  coordonarea 

măsură, finanţate din 
fondurile menţionate la art. 14 
alin (1), după caz; 

h) urmărirea 
respectării criteriilor de 
acreditare a autorităţilor 
responsabile cu gestionarea şi 
implementarea fondurilor 
comunitare nerambursabile 
destinate agriculturii şi 
dezvoltării rurale, pe toată 
perioada de implementare 
tehnică şi financiară a 
acestora; 

i) urmărirea 
modului de implementare de 
către entităţile auditate a 
recomandărilor formulate ca 
urmare a acţiunilor de audit 
efectuate de către Autoritatea 
de audit. 

 
(3) Pentru fondurile 
comunitare nerambursabile
destinate susţinerii agriculturii 
si dezvoltării rurale,

 

 

Conform dispoziţiilor 
Regulamentelor comunitare, 
Autoritatea de Audit are rolul 
de organism de certificare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform Standardelor 
internaţionale 
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fondurilor aferente programelor 
PHARE, ISPA şi SAPARD, 
respectiv  cu autorităţile de 
management pentru fondurile 
aferente asistenţei financiare 
acordate României de către 
Uniunea Europeană în perioada 
postaderare. 

 
 (4) Autoritatea de audit 
păstrează  rapoartele de audit la 
dispoziţia Comisiei Europene şi 
a structurilor responsabile pentru 
coordonarea fondurilor aferente 
programelor PHARE, ISPA  şi 
SAPARD  precum şi a 
structurilor responsabile pentru 
coordonarea fondurilor aferente  
asistenţei financiare acordate 
României de către  Uniunea 
Europeană în perioada 
postaderare. 
 
 
 (5) Autoritatea de audit 
colaborează cu reprezentanţii 

Autoritatea de Audit
îndeplineşte rolul de organism 
de certificare. 

 pentru FEADR (Fondul 
European pentru Agricultura 
si Dezvoltare Regionala). 

 
 
 
 
 
 
(4) Pentru realizarea 

atribuţiilor ce îi revin, 
Autoritatea de Audit poate 
încheia acorduri cu structurile 
responsabile pentru 
managementul fondurilor 
menţionate la art. 14 alin. (1). 

 
 
 
 
 
 

 
 
(5) Autoritatea de Audit 

raportează Comisiei Europene 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederi preluate de la 
alin.3 al Art 142   
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Comisiei Europene şi ai Curţii 
Europene a Auditorilor cu 
prilejul verificărilor 
independente efectuate de
aceste organisme asupra
modului de utilizare a asistenţei 
financiare comunitare în
România. 

  
 

 

 
 
 (6) Autoritatea de audit 
este singura autoritate  naţională 
competentă să efectueze audit 
extern  în conformitate cu  
legislaţia Uniunii Europene şi 
legislaţia naţională, asupra
fondurilor aferente asistenţei 
financiare nerambursabile 
acordate României de către 
Uniunea Europeană. 

 

 
 
 

asupra modului de utilizare a 
fondurilor comunitare
nerambursabile menţionate la 
art. 14 alin.(1), iar principalele 
constatări şi recomandări 
rezultate în urma auditurilor 
efectuate sunt incluse în 
raportul public anual al Curţii 
de Conturi. 

 
Se reformulează, pentru 
claritatea textului 

 
(6) Autoritatea de Audit are 
acces neîngrădit la acte, 
documente şi informaţii 
necesare exercitării 
atribuţiilor sale, oricare ar fi 
persoanele juridice sau fizice 
deţinătoare. 

 
 
 
 
 

(7) Autoritatea de audit poate 
încheia contracte cu societăţi 
specializate sau cu experţi 
autorizaţi pentru realizarea 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conform principiilor de lucru 
ale Autorităţii de Audit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamentele Comunitare 
specifice acestor fonduri 
permit Autorităţii de Audit sa 
încheie contracte cu societăţi 
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unor activităţi în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor ale. 

 

specializate sau cu experţi 
autorizaţi pentru realizarea 
unor activităţi în vederea 
îndeplinirii atribuţiilor sale. 

 
19. ART.143 

 

(1) Autoritatea de audit 
este condusă de un 
preşedinte şi un
vicepreşedinte, numiţi de 
plenul Curţii de Conturi 
dintre consilierii de
conturi în funcţie, pentru 
un mandat cu o durata de 
3 ani. Acest mandat poate 
fi reînnoit o singura data. 
Durata primului mandat 
începe la data numirii de 
către plenul Curţii de 
Conturi.(Legea 
200/23.VI.2005) 

 

 

(1) Autoritatea de audit este 
condusă  de un preşedinte şi un 
vicepreşedinte numiţi prin
hotărârea plenului Curţii de 
Conturi dintre consilierii de 
conturi pentru un mandat de 3 
ani, mandat care  poate fi 
reînnoit  o singură dată. Durata 
primului mandat  începe la data 
numirii de către plenul Curţii de 
Conturi. 

 
    (2) În exercitarea 
atribuţiilor sale,
preşedintele Autorităţii de 

 
(2) În exercitarea atribuţiilor 

sale, preşedintele  Autorităţii de 
audit  emite decizii şi 

Art. 143  -   

 

  

Art. 14

 
 
 
 
 

16. Articolul 143 se modifica si 
va avea următorul cuprins: 

3  - (1) Autoritatea de 
Audit este condusă  de un 
preşedinte şi un vicepreşedinte 
numiţi prin  hotărârea plenului 
Curţii de Conturi dintre 
consilierii de conturi pentru un 
mandat de 3 ani, mandat care  
poate fi reînnoit  o singură dată. 
Durata primului mandat  începe 
la data numirii de către plenul 
Curţii de Conturi. 
 
 
 
 
 
    (2) Pentru organizarea şi 
funcţionarea structurilor centrale 
şi regionale pe care le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În cadrul Autorităţii de 
Audit, pe lângă structurile de 
la nivel central, sunt 
organizate şi funcţionează şi 
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audit emite decizii şi 
instrucţiuni. (Legea 
200/23.VI.2005) 
 
    (3)Atribuţiile 
preşedintelui şi 
vicepreşedintelui se 
stabilesc prin 
regulamentul de 
organizare şi 
funcţionare.(Legea 
200/23.VI.2005) 
 
 
    (4) Autoritatea de audit 
prezintă anual sau ori de 
câte ori este nevoie 
rapoarte de activitate 
plenului Curţii de 
Conturi. 
(Legea 200/23.VI.2005) 
 

instrucţiuni. 
 
 
 
   (3)Atribuţiile preşedintelui şi 
vicepreşedintelui se stabilesc 
prin Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Autorităţii de 
audit. 
 
 
 
 
 
  (4)Autoritatea de audit prezintă 
anual sau ori de câte ori este 
nevoie rapoarte de activitate, 
plenului Curţii de Conturi. 
 

coordonează, preşedintele 
Autorităţii de Audit emite 
decizii şi instrucţiuni. 
 
  (3)Atribuţiile preşedintelui şi 
vicepreşedintelui se stabilesc 
prin Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Autorităţii de 
Audit. 
 
 
 
 
 
(4) SE ABROGA. 

 

structuri regionale 
subordonate tot preşedintelui 
Autorităţii de Audit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text preluat in cadrul 

art. 14 2 

20. ART. 144 

 
(1) Structura
organizatorică a

 
 

(1) Structura organizatorică şi 
statul de funcţiuni  ale 

Art. 144 -   
 

17.  Articolul 144 se modifica si 
va avea următorul cuprins: 
 „Art. 144. – (1) Structura 
organizatorică, numărul de 

În cadrul Autorităţii de 
Audit, pe lângă structurile de 
la nivel central, sunt 
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Autorităţii de audit se 
aproba de către plenul 
Curţii de Conturi, la 
propunerea preşedintelui 
Autorităţii de audit.
Coordonarea şi atribuţiile 
structurilor din aparatul 
propriu al Autorităţii de 
audit şi ale personalului 
se stabilesc prin
regulamentul de 
organizare şi funcţionare, 
parte integrantă a 
Regulamentului de 
organizare şi funcţionare 
a Curţii de Conturi. 
(Legea 200/23.VI.2005) 

 

 

Autorităţii de audit se aprobă de 
către plenul Curţii de Conturi la 
propunerea preşedintelui 
Autorităţii de audit. 
Coordonarea şi atribuţiile 
structurilor din aparatul propriu 
al Autorităţii de audit şi ale 
personalului se stabilesc prin 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Curţii de Conturi  

 
    (2) Numărul maxim de 
posturi al Autorităţii de 
audit este de 110. În anul 
2005, de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi*), 
Autoritatea de audit va 
funcţiona cu un număr de 
53 de posturi, din care: 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Numărul maxim de posturi al 
Autorităţii de audit este de 182 . 
Toate posturile aferente 
Autorităţii de audit sunt incluse 
în schema de personal a Curţii 
de Conturi. 
 
 

personal şi statul de funcţii ale 
Autorităţii de Audit se aprobă de 
către plenul Curţii de Conturi, 
cu acordul preşedintelui 
Autorităţii de Audit. 
Coordonarea şi atribuţiile 
structurilor centrale şi regionale 
din aparatul propriu al 
Autorităţii de Audit şi ale 
personalului de la nivel central 
şi regional se stabilesc prin 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Autorităţii de 
Audit. 

 
 
 
 

(2) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
 
 

organizate şi funcţionează şi 
structuri la nivel regional ale 
căror atribuţii sunt prevăzute 
în regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
Autorităţii de Audit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevederile sunt preluate la 
alin. (1) 
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posturi, inclusiv 
personalul cu atribuţii 
privind realizarea 
auditului aferent 
fondurilor ISPA şi 
SAPARD, se asigura din 
cadrul schemei de 
personal a Curţii de 
Conturi, iar diferenţa de 
35 de posturi va fi 
asigurata prin 
suplimentarea schemei de 
personal. În anul 2006 
schema de personal a 
Autorităţii de audit va fi 
suplimentata cu 57 de 
posturi. Toate posturile 
aferente Autorităţii de 
audit vor fi incluse în 
schema de personal a 
Curţii de Conturi. (Legea 
200/23.VI.2005) 
 
    (3) În scopul realizării 
atribuţiilor, Autoritatea de 
audit va putea angaja şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În scopul realizării 
atribuţiilor, Autoritatea de audit 
poate angaja şi personal de altă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) În scopul realizării 
atribuţiilor, Autoritatea de Audit 
poate angaja şi personal de altă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul este mai 

cuprinzător. 
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personal de alta
specialitate decât cel
economic. (Legea
200/23.VI.2005) 

 
 
 

specialitate decât cel economic 
şi poate încheia cu societă

 

ţi  
specializare sau experţi 
autorizaţi contracte pentru 
prestarea unor servicii de 
expertiză tehnică. 
 

specialitate decât cea 
economică. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

21. ART. 145 

 
(1) Salarizarea
personalului din cadrul 
Autorităţii de audit se 
face în conformitate cu 
legislaţia privind
salarizarea personalului 
din cadrul Curţii de 
Conturi şi cu prevederile 

 

 

Legii nr. 490/2004 
privind stimularea 
financiară a personalului 
care gestionează fonduri 
comunitare. (Legea 
200/23.VI.2005) 
    (2) Preşedintele şi 
vicepreşedintele 
Autorităţii de audit au 

Art. 145 -   
 
    (1) Salarizarea personalului 
din cadrul Autorităţii de audit se 
face în conformitate cu legislaţia 
privind salarizarea  personalului 
din cadrul Curţii de Conturi şi cu 
prevederile  Legii nr. 490/2004, 
privind stimularea financiară a  
personalului care gestionează 
fonduri comunitare. 
 
 
 
 
 
 (2) Preşedintele şi 
vicepreşedintele Autorităţii de 
audit au dreptul la o 

(2) Preşedintele şi 
vicepreşedintele Autorităţii de 
Audit au dreptul la o 

18. Articolul 145 se modifica si 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 145. – (1) Salarizarea 
personalului din cadrul
Autorităţii de Audit se face în 
conformitate cu legislaţia 
privind salarizarea personalului 
de specialitate din cadrul Curţii 
de Conturi şi cu prevederile 
Legii 

 

Salarizarea controlorilor 
financiari din cadrul Curţii de 
Conturi este reglementată 
prin lege specială, aplicabilă 
şi angajaţilor Autorităţii de 
Audit, motiv pentru care 
textul legii trebuie corectat 
pentru a corespunde realităţii. 

nr.490/2004 privind 
stimularea financiară a 
personalului care gestionează 
fonduri comunitare. 
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dreptul la o indemnizaţie 
de conducere care,
împreună cu indemnizaţia 
de baza, nu poate depăşi 
salariul lunar maxim ce se 
acorda personalului de 
specialitate din cadrul 
Autorităţii de audit. 
(Legea 200/23.VI.2005) 

 
indemnizaţie de conducere care, 
împreună cu indemnizaţia de 
bază, nu poate depăşi cu mai 
mult de 25% salariul maxim ce 
se acordă personalului de 
specialitate al Autorităţii de 
audit.  

 

 

indemnizaţie de conducere care, 
împreună cu indemnizaţia de 
bază, nu poate depăşi cu mai 
mult de 25% salariul maxim ce 
se acordă personalului de 
specialitate al Autorităţii de 
Audit.  
 
 

22. ART. 146. 

 
  Fondurile necesare 
pentru desfăşurarea 
activităţii Autorităţii de 
audit se asigura de la 
bugetul de stat şi vor fi 
incluse în bugetul de 
cheltuieli al Curţii de 
Conturi. (Legea 
200/23.VI.2006) 
 

 
 
Art. 146 -  (1) Fondurile 
necesare pentru desfăşurarea 
activităţii Autorităţii de audit se 
asigură de la bugetul de stat şi 
vor fi incluse în bugetul de 
cheltuieli al Curţii de Conturi. 
   
 
 
 
 
 
 
 

19. Articolul 146 se modifica si 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 146. – Fondurile necesare 
pentru desfăşurarea activităţii 
Autorităţii de Audit se asigură 
de la bugetul de stat şi sunt 
incluse distinct în bugetul de 
venituri şi cheltuieli al Curţii de 
Conturi. Preşedintele Curţii de 
Conturi deleagă funcţia de 
ordonator principal de credite 
preşedintelui Autorităţii 
pentru administrarea acestui 
buget. 
 
 

Pentru corelarea 
modului de finanţare al 
autorităţii cu statutul 
acesteia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceasta prevedere s-a referit 
exclusiv la introducerea 
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  (2) Se autorizează 
Ministerul Finanţelor Publice şi 
Curtea de Conturi  să introducă 
în buget influenţele 
corespunzătoare. 
 

(2) SE ELIMINA influentelor financiare la 
momentul  înfiinţării 
Autorităţii de Audit. 

 

23. ART. 147 

 
 Pentru desfăşurarea 
activităţii Autorităţii de 
audit, Guvernul României 
şi Curtea de Conturi 
asigura condiţiile 
necesare pregătirii 
profesionale a 
personalului, spaţiile de 
lucru, dotările şi logistica 
aferente.»" 
 

 
 
Art. 147 – Pentru desfăşurarea 
activităţii Autorităţii de audit, 
Guvernul României şi Curtea de 
Conturi au obligaţia să asigure 
condiţiile necesare pregătirii  
profesionale a personalului, 
spaţiile de lucru adecvate, 
dotările şi  logistica aferentă.” 
 

20. Articolul 147 se modifica si 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 147. – Pentru desfăşurarea 
activităţii Autorităţii de Audit, 
Guvernul şi Curtea de Conturi 
au obligaţia să asigure condiţiile 
necesare angajării şi pregătirii 
profesionale a personalului, 
spaţiile de lucru, dotările şi 
logistica aferente. 

Textul legii necesită o 
completare în sensul 
asigurării condiţiilor necesare 
şi în vederea alocării 
numărului corespunzător de 
posturi pentru Autoritatea de 
Audit şi ocupării cestora prin 
concurs. 

24.     ART. 16 
 
    (1) Curtea de Conturi  
exercită funcţiunea de 
control financiar ulterior 
extern asupra modului de 
formare, de administrare 

14. Articolul 16 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
    „Art.16 - (1) Curtea de 
Conturi  exercită funcţia de 
control şi de audit extern 
asupra modului de formare, de 
administrare şi de întrebuinţare a 

21.Articolul 16 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  

 

„Art. 16 - (1) Curtea de Conturi  
exercită funcţia de control 
asupra modului de formare, de 
administrare şi de întrebuinţare a 
resurselor financiare ale statului 

 
 
Se pune de acord cu articolul 
1. 
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şi de întrebuinţare a 
resurselor financiare ale 
statului şi ale sectorului 
public, precum şi asupra 
modului de gestionare a 
patrimoniului public şi 
privat al statului şi al 
unităţilor administrativ-
teritoriale. (Legea nr. 
77/31.I.2002) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Prin controlul sau 
Curtea de Conturi
urmăreşte respectarea
legii în gestionarea
mijloacelor materiale şi 
băneşti. (Legea nr.
77/31.I.2002) 

 
 
 

 

(2) Curtea de Conturi poate 
exercita auditul performanţei 
asupra gestiunii bunurilor
proprietate publica si privată a 
statului inclusiv  a unităţilor 
administrativ-teritoriale, a
bugetului public naţional precum 
şi a oricăror fonduri destinate  

resurselor financiare ale statului 
şi ale sectorului public precum şi 
a modului de gestionare a 
patrimoniului public şi privat al 
statului şi al unităţilor 
administrativ teritoriale,
furnizând Parlamentului şi 
respectiv unităţilor 
administrativ-teritoriale rapoarte 
de control şi de audit privind  
utilizarea şi administrarea
acestora, în conformitate cu 
principiile legalităţii, 
regularităţii, economicităţii, 
eficienţei şi eficacităţii. 

 

 

şi ale sectorului public, inclusiv 
modul de gestionare a 
patrimoniului public şi privat al 
statului şi al unităţilor 
administrativ teritoriale, 
furnizând Parlamentului şi 
respectiv unităţilor 
administrativ-teritoriale rapoarte 
privind  utilizarea şi 
administrarea acestora, în 
conformitate cu principiile 
legalităţii, regularităţii, 
economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

2) Curtea de Conturi poate 
exercita auditul performanţei 
asupra gestiunii bugetului
general consolidat, precum şi a 
oricăror fonduri publice a 
patrimoniului public si privat al 
statului, inclusiv, al unităţilor 
administrativ teritoriale precum 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
Pentru rigoarea textului 
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satisfacerii intereselor publice. si a oricăror fonduri publice   
 
 
(3) De asemenea, Curtea 
de Conturi analizează 
calitatea gestiunii
financiare din punct de 
vedere al economicităţii, 
eficientei şi eficacităţii. 
(Legea nr. 77/31.I.2002) 

 

 (3) Controlul si auditul extern 
exercitate de către Curtea de 
Conturi se desfăşoară cu 
respectarea normelor proprii 
adoptate pe baza standardelor 
internaţionale de audit acceptate, 
de către plenul Curţii de Conturi.

 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
-- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 (4) Acţiunile de control şi de 
audit extern se stabilesc pe bază  
selectivă de plenul Curţii de 
Conturi la propunerea 
departamentelor şi se  includ în 
programul anual de control şi de 
audit extern. 

  
 
(3) Activitatea de audit extern 
exercitata de către Curtea de 
Conturi se desfăşoară cu 
respectarea normelor proprii 
adoptate pe baza standardelor 
internaţionale de audit acceptate, 
de către plenul Curţii de Conturi.

 
 
Acurateţea textului 
 
 
 
 
 
  

(4) SE ELIMINA  
  
Propunerea este reglementata 
in art. 16 alin. (3) 

 

 
(5) În cadrul auditului
performanţei, Curtea de Conturi 
efectuează o evaluare 
independentă asupra 
economicităţii, eficienţei şi 
eficacităţii cu care o entitate 
publică, un program, un proiect, 

 (5) SE ELIMINA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
Reglementarea face obiectul 
articolului 2 lit. d), coroborat 
cu prevederile art. 16 alin. 2 
si 3 
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-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 

un proces sau o activitate 
utilizează resursele publice 
alocate pentru îndeplinirea 
obiectivelor stabilite. Auditul 
performanţei se poate efectua 
atât la finalul cât şi  pe parcursul 
desfăşurării proiectelor, 
programelor, proceselor sau 
activităţilor. 
 
(6) Activitatea de audit al 
performanţei se desfăşoară în 
conformitate cu programele şi 
metodologia proprie de audit, 
adoptată pe baza standardelor de 
audit INTOSAI şi a celei mai 
bune practici în domeniu şi se 
finalizează prin elaborarea unei 
opinii şi a unui raport de audit. 

 
 
 

(7) Prin constatările şi 
recomandările sale, auditul 
performanţei urmăreşte 
diminuarea costurilor, sporirea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) SE ELIMINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) NEMODIFICAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reglementarea face obiectul 
art. 16 alin. (3) 
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eficienţei utilizării resurselor şi 
îndeplinirea obiectivelor 
propuse. 
 

25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 17 
    g¹)  utilizarea 
fondurilor puse la
dispoziţie României de 
către Uniunea Europeană 
prin Programul SAPARD 
şi a cofinanţării aferente; 

 

15. La articolul 17 literele (g¹) 
şi (h) 

 
    h) utilizarea fondurilor 
provenite din asistenta 
financiară acordată 
României de Uniunea 
Europeană şi din alte 
surse de finanţare 
internaţională; 
(L 77/2002) 

introduse prin Legea nr. 
77/2002,  se abrogă  
 

22. La articolul 17 literele (g¹) 
şi (h) se abroga 

 
Tehnică legislativă 
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26. ART.19 
 
 
Curtea de Conturi poate 
hotărî efectuarea de
controale şi la alte 
persoane juridice decât 
cele menţionate la art. 18, 
care: 

 
„Art.19 – Curtea de Conturi 
poate hotărâ efectuarea de 
controale şi activităţi de audit 
şi la alte persoane decât cele 
prevăzute la art. 18 care: 

(L 94/1992 rep.) 
    a) beneficiază de 
garanţii guvernamentale 
pentru credite, de
subvenţii sau de alte 
forme de sprijin financiar 
din partea statului, a 
unităţilor administrativ-
teritoriale sau a
instituţiilor publice; 

 

 

      a) beneficiază de garanţii 
guvernamentale pentru credite, 
de subvenţii sau alte forme de 
sprijin financiar din partea 
statului, a  unităţilor 
administrativ-teritoriale, a
instituţiilor publice sau a 
Uniunii Europene: 

(L 94/2000) 
    b) administrează, în 
baza unui contract de 
concesiune sau închiriere, 
bunuri aparţinând 
domeniului public sau 
privat al statului sau al 

16. Articolul 19 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 
 

 

a) beneficiază de garanţii 
guvernamentale pentru credite, 
de subvenţii sau alte forme de 
sprijin financiar din partea 
statului, a  unităţilor 
administrativ-teritoriale, a altor 
instituţii publice. 

 
 

b) administrează, în baza unui 
contract de concesiune sau 
încheiere de bunuri aparţinând 
domeniului public sau privat al 
statului sau a unităţilor 
administrativ-teritoriale; 

23. Articolul 19 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
„Art.19 – Curtea de Conturi 
poate hotărî efectuarea de 
controale si la alte persoane 
decât cele prevăzute la art. 18 
care: 

 
 

 
 
 

b) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Se revine la textul 

Legii nr. 94/1992, 
republicata. 

 
 
 
A fost eliminata 

sintagma „sau a Uniunii 
Europene”, deoarece face 
obiectul activităţii Autorităţii 
de audit. 
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unităţilor administrativ-
teritoriale; 
 (L 94/2000) 
 
   c) nu îşi îndeplinesc 
obligaţiile financiare către 
stat, unităţile 
administrativ-teritoriale 
sau instituţiile publice, 
verificările efectuându-se 
împreună cu 
reprezentanţii instituţiilor 
competente în domeniul 
supus controlului; (Legea 
77/31.I.2002) 
 
    d) sunt societăţi de 
investiţii financiare, 
asociaţii şi fundaţii care 
utilizează fonduri 
publice, verificările 
urmând a se efectua în 
legătură cu legalitatea 
utilizării acestor 
fonduri. (Legea 
77/31.I.2002) 

 
 
 

 
c) oricare altă persoană juridică 
sau fizică care utilizează fonduri 
publice, în sensul prezentei 
legi.”  

 
 
 
 

c)oricare altă persoană juridică 
sau fizică care utilizează fonduri 
publice, în sensul prezentei legi, 
verificările urmând a se 
efectua numai in legătura cu 
legalitatea administrării şi/sau 
utilizării  acestor fonduri;  

 
 
 
 
 
 

d) SE ABROGA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru claritatea 
reglementarii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prevederea este cuprinsa la 
litera c) de mai sus 

 55



Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. 
 

ART.25.  
 
 
 
Prin verificarea conturilor 
Curtea constata dacă: 
    a) conturile supuse 
controlului sau sunt
exacte şi conforme cu 
realitatea şi dacă 
inventarierea 
patrimoniului public a 
fost făcută la termenele şi 
în condiţiile stabilite de 
lege; 

 

(L 94/1992 rep.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART. 27 
 

16.1. Articolul 25 lit. a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Prin verificarea conturilor 
Curtea constată că: 

a) situaţiile financiare supuse 
controlului (contul de execuţie 
bugetară, bilanţul contabil, 
contul de rezultat patrimonial, 
situaţia fluxurilor de
trezorerie, situaţia 
modificărilor în structura 
activelor/capitalurilor, anexe 
la situaţiile financiare, care 
includ politici contabile şi note 
explicative) sunt exacte şi 
conforme cu realitatea şi dacă 
inventarierea patrimoniului 
public a fost făcută la termenele 
şi în condiţiile stabilite de lege; 

 

b)  
 
 
17. Alineatul (1) al articolului 
27 se modifică şi va avea 

24. Articolul 25 lit. a) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
SE ELIMINA 
 
a) Situaţiile financiare supuse 
controlului reflecta o imagine 
fidela a realităţii, cu
reglementările contabile
aplicabile si daca inventarierea 
patrimoniului public a fost 
făcută la termenele si in 
condiţiile stabilite de lege; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Alineatul (1) al articolului 
27 se modifică şi va avea 

 
 
 
 
 
 

Situaţiile financiare sunt cele 
stabilite prin reglementările 
contabile in vigoare si nu 
trebuie nominalizate prin 
aceasta lege 
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(1) Prin controalele sale la 
persoanele juridice
prevăzute la art. 18 Curtea 
de Conturi urmăreşte, în 
principal: 

 (1) Prin acţiunile sale de 
control şi de audit extern la 
persoanele prevăzute la art. 18 şi 
19 Curtea  de Conturi urmăreşte, 
în principal:  

    a) exactitatea şi 
realitatea bilanţurilor 
contabile şi a conturilor 
de profit şi pierderi; 
(L 94/1992 rep ) 
    b) îndeplinirea 
obligaţiilor financiare
către buget sau către alte 
fonduri stabilite prin lege; 

 
b) evaluarea îndeplinirii 

obligaţiilor financiare către 
buget sau către alte fonduri 
stabilite prin lege; 

 
 
 
    c) utilizarea fondurilor 
alocate de la buget sau din 
alte fonduri speciale, 
conform destinaţiei 
stabilite; 
(L 94/1992 rep) 
 

următorul cuprins: 
 

   a) exactitatea şi realitatea 
bilanţurilor contabile şi a 
conturilor de profit şi pierderi; 

 
 

 
 
 
c) utilizarea fondurilor

alocate de la buget sau din alte 
fonduri speciale, conform 
destinaţiei stabilite; 

 c)NEMODIFICAT 

 
 
 

următorul cuprins: 
 
„Art. 27 -  (1) Prin verificările 
sale la persoanele prevăzute la 
art. 18 şi 19 Curtea  de Conturi 
urmăreşte, în principal: 
 
a) exactitatea si realitatea 
situaţiilor financiare aşa cum 
sunt stabilite in reglementările 
contabile in vigoare; 
 
b) evaluarea sistemelor de 
management si control privind 
îndeplinirea obligaţiilor 
financiare către buget sau către 
alte fonduri publice stabilite prin 
lege; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Corelare cu reglementările 
contabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentru rigoarea textului 
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    d) calitatea gestiunii 
economico-financiare, 
dacă prin aceasta se 
afectează drepturile
statului, unităţilor 
administrativ-teritoriale 
sau instituţiilor publice ori 
se creează obligaţii în 
sarcina acestora; 

 

d) calitatea gestiunii
economico-financiare, dacă prin 
aceasta se afectează drepturile 
statului, unităţilor administrativ-
teritoriale sau instituţiilor 
publice ori se creează obligaţii în 
sarcina acestora; 

(L 94/1992 rep.) 
    e) economicitatea, 
eficacitatea şi eficienta 
achiziţiilor publice. 
(L 77/2002)    

 d)NEMODIFICAT 

 
 
 

e) economicitatea, eficacitatea şi 
eficienţa utilizarea fondurilor 
publice”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) economicitatea, eficacitatea şi 
eficienţa utilizării fondurilor 
publice”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eroare materială 

29. Secţiunea a 3-a 
    
 
 
 Proceduri de control 

18.- Secţiunea  a 3-a din 
Capitolul III  va avea următorul 
titlu: 
„Secţiunea a 3-a” 
„Proceduri de control şi de 
certificare a conturilor 
controlate.” 
 

 
26. NEMODIFICAT 

 
 
 
 
 
 

 

30. 
 
 

    ART. 29 
 
 

19. Articolul 29 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

27. Articolul 29 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
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31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Curtea de Conturi 
este singura
competentă ca în 
urma verificării 
conturilor să 
hotărască asupra 
descărcării de 
gestiune 

 

(2) Orice decizie a 
autorităţii executive 
privind descărcarea 
de gestiune nu este 
decât  provizorie 

(L 94/1992, rep.) 
 

Art. 30 
 
 (1) Curtea de Conturi 
exercita controlul 
conturilor la sediul sau la 
fata locului. 
(L 94/1992 rep.) 
 (2) Controlorii financiari 
desemnaţi sa verifice 
conturile întocmesc 
rapoarte in care prezintă 

„Art. 29 – (1). Curtea de Conturi 
certifică acurateţea şi 
veridicitatea datelor din 
conturile de execuţie verificate. 
 
 
 
 
(2)Orice decizie a  autorităţii 
executive asupra datelor înscrise 
în conturile de execuţie nu este 
decât provizorie.” 
 
 
 
 

 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 

„Art. 29 - (1) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
(2) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
28. Articolul 30 se modifica si 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 30 – (1) Curtea de Conturi 
exercita auditarea la sediu sau la 
fata locului. 
 
 
2)Auditorii publici externi 
desemnaţi sa auditeze conturile 
precum si celelalte activităţi 
pentru care Curtea are 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu specificul 

activităţii Curţii de Conturi 
 
 
 
Corelare cu standardele de 

audit internaţionale 
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constatările si concluziile 
lor si formulează 
propuneri cu privire la 
masurile ce urmează a fi 
luate in legătura cu 
situaţia conturilor 
(L 94/1992 rep.) 

 
 
 
 

 (3) In cazul in care 
conturile prezentate un 
întrunesc condiţiile care 
sa facă posibila 
verificarea lor, 
controlorii le restituie 
titularilor acestora, fixând 
termen pentru 
completarea sau refacerea 
lor, după caz. Daca 
titularii conturilor nu se 
conformează acestei 
masuri, completarea sau 
refacerea conturilor se 
face, pe cheltuiala 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

competenta, întocmesc rapoarte 
in care prezintă constatările si 
concluziile, formulează 
recomandări cu privire la 
masurile ce urmează a fi luate si 
îşi exprima opinia fata de 
acestea, cu respectarea
procedurilor proprii stabilite prin 
Regulamentul aprobat conform 
art. 12 alin. 2) din prezenta lege. 

  

 
(3) In cazul in care conturile 
prezentate nu întrunesc 
condiţiile care sa facă posibila 
verificarea lor, auditorii publici 
externi le restituie titularilor 
acestora, fixând termen pentru 
completarea sau refacerea lor, 
după caz. Daca titularii 
conturilor nu se conformează 
acestei masuri, completarea sau 
refacerea conturilor se face, pe 
cheltuiala acestora, de către un 
expert contabil numit de Curtea 
de Conturi 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru acurateţea textului 
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32. 

acestora, de către un 
expert contabil numit de 
Curtea de Conturi 

(L 94/1992 rep.) 
 
 
 
 

ART. 31 
 

1. Rapoartele asupra 
conturilor sunt
examinate de complete 
formate după cum 
urmează: 

 
„Art. 31 – (1). Activitatea de 
evaluare a actelor de control 
sau de audit extern se realizează 
de complete constituite 
conform Regulamentului 
aprobat în baza art. 12 alin.(2) la 
sediul Curţii de Conturi şi la 
sediul fiecărei camere de conturi 
judeţene sau a municipiului 
Bucureşti, după caz. 

 
 
 
 
 
 
 
    a) 3 consilieri de 
conturi din Secţia de 
control financiar ulterior, 
pentru ordonatorii 

 
 
 
 
 
 
 
 
20. Articolul 31 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
 
 
--- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
29. Articolul 31 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art. 31 –  (1) Activitatea de 
evaluare a rapoartelor de audit 
se face potrivit Regulamentului 
aprobat conform art.(12 alin. (2).
 
 
 
 
 
 
 
 
a) SE ABROGA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform standardelor 

internaţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform standardelor 

internaţionale 
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principali de credite ale 
căror bugete se aproba 
prin lege ; 
    b) directorul direcţiei 
de control financiar
ulterior, directorul adjunct 
sau şeful de serviciu şi un 
controlor financiar, altul 
decât cel care a efectuat 
controlul, pentru 
ordonatorul de credite ; 

 --- 

    c) directorul, directorul 
adjunct al direcţiei de 
control financiar ulterior 
ai Camerei de Conturi a 
Municipiului Bucureşti şi 
un şef de serviciu. 
(L 72/2002) 
    (2) Asupra rapoartelor, 
completul, astfel format, 
pronunţa încheieri prin 
care dispune fie
descărcarea de gestiune, 
fie sesizarea Colegiului 
jurisdicţional al Curţii 
sau, după caz, a colegiului 

 

(2) Certificarea conturilor
verificate se face de complete 
constituite potrivit
Regulamentului aprobat
conform art. 12 alin. (2) , prin 
emiterea unui certificat. Când se 
constată prejudicii sau fapte cu 
caracter penal se va dispune 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

       (2) In situaţia in care se 
constata regularitatea 
conturilor se emite certificatul 
de conformitate si se comunica 
entităţii auditate. 

 
 
 
b) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
 
 
c) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform standardelor 

internaţionale 
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jurisdicţional al camerei 
de conturi, pentru
stabilirea răspunderii 
juridice potrivit legii. 

 
sesizarea organelor competente 
pentru stabilirea răspunderii 
juridice, după caz, potrivit legii. 

 
 
    (3) Completul poate, de 
asemenea, dispune
restituirea raportului
pentru completare sau 
refacere, după caz. 

 
 

(3) De asemenea, se poate 
dispune completarea  sau 
refacerea conturilor verificate, 
după caz. 

  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 (4) Dacă în urma (4) Modalităţile de emitere, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 (3) In situaţiile in care se 
constata, in urma evaluării, 
existenta unor abateri de la 
legalitate si regularitate care 
au determinat producerea 
unor prejudicii pe seama 
fondurilor publice, a 
patrimoniului public si privat 
al statului sau al unităţilor 
administrativ-teritoriale, se 
comunica conducerii entităţii 
publice auditate aceasta stare 
de fapt. 
Stabilirea întinderii 
prejudiciului si dispunerea 
masurilor pentru  recuperarea 
acestuia devine obligaţie a 
conducerii entităţii auditate. 
 
(4) In situaţiile in care se 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conform standardelor 

internaţionale 
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examinării raportului, a 
actelor şi a documentelor 
pe care se sprijină acesta 
se constata săvârşirea 
unor fapte care, potrivit 
legii penale, constituie 
infracţiuni, completul
dispune sesizarea
organelor de urmărire 
penală competente, 
suspendând examinarea 
cazului. 

 
 

  
 
   (5) În cursul 
examinării raportului 
completul poate cere 
lămuriri titularilor de 
conturi sau altor
persoane care sunt în 
măsura sa facă aceasta. 

 

  
  
(6) Dacă exista pericolul 
înstrăinării bunurilor ce 
aparţin persoanei 

redactare şi comunicare a actelor 
întocmite de consilierii de 
conturi şi de directorii camerelor 
de conturi precum şi modul  de 
organizare şi de ţinere a 
evidenţelor, sunt reglementate 
prin Regulamentul aprobat
potrivit art. 12 alin.(2).” 

 

constata, in urma evaluării, 
fapte pentru care exista indicii 
ca au fost săvârşite cu 
încălcarea legii penale, 
conducătorul departamentului 
sesizează organele in drept, 
pentru asigurarea valorificării 
constatării si informează 
entitatea auditată.  

 
 
 
 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(5) Când, in urma evaluării, se 
constata imposibilitatea 
exprimării unei opinii de 
audit, se dispune entităţii 
auditate completarea ori 
refacerea conturilor verificate, 
după caz. 
 
 
  (6) SE ABROGA    
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răspunzătoare, 
completul prevăzut la 
alin. (1) poate solicita 
colegiului jurisdicţional 
ce urmează a fi investit 
cu judecarea cauzei 
încuviinţarea pentru 
luarea măsurilor 
asiguratorii, în limita 
valorii prejudiciului 
constatat. 
    (7) La şedinţele în 
care sunt examinate 
rapoartele asupra 
conturilor poate 
participa şi procurorul 
financiar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 ART. 32  
Descărcarea de gestiune 
nu constituie temei pentru 
exonerarea de răspundere 
juridică 
(L 94/1992 rep. ) 

21 Articolul 32 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 32 – Certificarea contului 
verificat nu constituie temei 
pentru exonerarea de răspundere 
juridică.” 

30. Articolul 32 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
NEMODIFICAT 
 
 

 

 
34. 

  ART. 33 
   

22. Articolul 33 se modifică si 
va avea următorul cuprins: 

31. Articolul 33 se 
abroga. 
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  Încheierea prin care s-a 
dispus sesizarea
colegiului jurisdicţional 
sau descărcarea de
gestiune se comunica 
părţilor interesate şi 
procurorului financiar. 

 

 

(L 94/1992, rep.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ART.34. 

 
„Art. 33 – (1) Certificatul  prin 
care se confirmă  acurateţea 
contului, se comunică titularului 
contului”. 
 
 
 
     (2)  În cazul în care nu 
sunt întrunite condiţiile necesare 
pentru  certificarea conturilor  
verificate, titularul contului va fi 
înştiinţat despre aceasta, sau 
după caz, despre sesizarea 
organelor competente pentru 
stabilirea răspunderii juridice, 
după caz, potrivit legii. 
              (3) În cazul în care sunt 
constatate nereguli cu impact 
financiar, entităţile controlate 
sau auditate sunt obligate să ia 
măsuri pentru intrare în 
legalitate şi să informeze de 
îndată Curtea de Conturi asupra 
măsurilor luate.” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. Articolul 34 se modifică şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Problema reglementata 

la art. 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema reglementata la art. 
31 din amendamente. 
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35.  
Împotriva încheierii prin 
care s-a dispus
descărcarea de gestiune 
poate fi introdusă 
plângere la colegiul
jurisdicţional, în termen 
de 30 de zile de la 
comunicare. 

 

 

„Art. 34 – Entitatea controlată 
poate face obiecţiuni scrise la 
constatările din actul de control, 
în termenul şi în condiţiile 
stabilite prin Regulamentul 
aprobat în baza art. 12 alin. (2), 
la care conducerea structurii de 
control şi de audit va răspunde 
motivat” 

(L 94/1992 rep) 
 

23. Articolul 34 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 

va avea următorul cuprins: 
 
 
NEMODIFICAT 
 
 
 

 
 
 
 
 

36 ART. 35 
Pentru motive întemeiate, 
în termen de 1 an de la 
pronunţarea încheierii
prin care s-a dispus 
descărcarea de gestiune, 
procedura examinării 
contului poate fi
redeschisă 

 

 

„Art. 35 – Pentru motive 
întemeiate, în termen de un an 
de la data în care s-a certificat 
contul verificat, procedura 
examinării contului poate fi 
redeschisă.” 

(L 94/1992 rep. ) 

24. Articolul 35 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

33. Articolul 35 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
NEMODIFICAT 
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37.     ART. 36 
    (1) În situaţia în care, 
în urma verificărilor 
efectuate pe parcursul 
execuţiei bugetului la 
persoanele juridice
prevăzute la art. 18 şi 19, 
organele de control ale 
Curţii de Conturi constata 
fapte prin care au fost 
cauzate prejudicii sau 
abateri cu caracter
financiar încheie proces 
verbal de constatare, în 
condiţiile prevăzute de 
lege. 

 

 

„Art. 36 –  (1). În situaţia în care 
în urma controalelor sau 
auditurilor efectuate pe parcursul 
execuţiei bugetului la persoanele 
juridice prevăzute la art. 18 şi 19 
din prezenta lege, controlorii 
financiari ai Curţii de Conturi 
constată fapte prin care au fost 
cauzate prejudicii sau abateri de 
la reglementările legale cu 
caracter financiar, aceştia 
încheie proces verbal de 
constatare, în condiţiile 
prevăzute de lege.” 

(L 94/1992 rep) 
 
    (2) Actele de 
constatare astfel 
întocmite se trimit, în 
termen de 5 zile, 
procurorului financiar 
de către consilierii de 
conturi din Secţia de 
control financiar 

25. Articolul 36 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
 
 
 
 

34. Articolul 36 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 36 - (1) In situaţia in care 
in urma verificărilor efectuate 
pe parcursul execuţiei bugetului 
la persoanele juridice prevăzute 
la art. 18 si 19 din prezenta lege 
s-au constatat fapte prin care au 
fost constatate prejudicii sau 
abateri cu caracter financiar, 
valorificarea constatărilor se 
face potrivit art.31. 

 
 
 
 
 
 
(2) SE ABROGA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Situaţia este 

reglementata prin prevederile 
art. 31. 
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ulterior sau, după caz, 
de directorii direcţiilor 
de control financiar 
ulterior ai camerelor de 
conturi judeţene, 
însoţite de propunerile 
lor. (Legea nr. 
77/31.I.2002) 
 

38     ART. 37 
  
 
   (1) În toate cazurile 
procurorul financiar se 
pronunţa, în termen de 10 
zile de la primire, asupra 
procesului-verbal de
constatare, întocmind,
după caz, actul de sesizare 
a colegiului jurisdicţional 
competent, actul de
sesizare a organelor de 
urmărire penală ori actul 
de clasare. 

 
 

 

„Art. 37 –  (1).  Procesul verbal 
de constatare întocmit în 
condiţiile art. 36, însoţit de 
propuneri, se examinează şi se 
evaluează potrivit 
Regulamentului aprobat în baza 
art. 12 alin.(2) prin care se va 
dispune sesizarea organelor 
competente pentru stabilirea 
răspunderii juridice, după caz, 
potrivit legii; 

 
    (2) Procurorul financiar 

26. Articolul 37 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 
 
(2)Procesul verbal de constatare 

35. Articolul 37, se abroga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Situaţie reglementata 

de art. 31 
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poate dispune, motivat, 
restituirea procesului-
verbal de constatare
pentru completarea ori 
refacerea controlului. 

 

reprezintă titlu executoriu şi 
poate fi contestat la instanţele  
competente.” 

    (3) Actul de sesizare a 
colegiului jurisdicţional 
şi actul de clasare se 
comunica părţilor 
interesate. 
    (4) Atunci când exista 
pericolul înstrăinării 
bunurilor ce aparţin 
persoanei 
răspunzătoare, 
procurorul financiar 
sesizat conform art. 36 
alin. (2) poate solicita 
colegiului jurisdicţional 
ce urmează a fi investit 
cu judecarea cauzei 
încuviinţarea pentru 
luarea măsurilor 
asiguratorii, în limita 
valorii prejudiciului 
constatat. 

 
 
 
------ 
 
 
 
 
--- 
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(L 94/1992 rep) 
 

39 ART. 38 
    (1) Împotriva actului 
de clasare organul de 
control şi cei interesaţi 
pot face plângere în 
termen de 30 de zile de 
la comunicare. 
Plângerea se judeca de 
procurorul general 
financiar. 
(L 77/2002) 
    (2) În cazul admiterii 
plângerii, procurorul 
general financiar poate 
dispune, după caz, 
sesizarea colegiului 
jurisdicţional ori a 
organului de urmărire 
penală competent sau 
restituirea dosarului 
pentru completarea ori 
refacerea controlului. 
(L 77/2002) 
 

261 Articolele 38 şi 39 se 
abrogă 
 

36. Articolele 38 şi 39 se 
abrogă 
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ART. 39 
    (1) Împotriva soluţiei 
procurorului general 
financiar organul de 
control şi părţile 
interesate pot face cereri 
de reexaminare, în 
termen de 30 de zile de 
la comunicare, la Curtea 
de Conturi, în 
compunerea prevăzută 
la art. 56. 
    (2) În cazul în care 
admite cererea de 
reexaminare, Curtea de 
Conturi dispune 
sesizarea colegiului 
jurisdicţional competent 
sa judece cauza în prima 
instanţa sau, după caz, a 
organului de urmărire 
penală competent. 
(L 94/1992, rep.) 

40 
 
 

ART. 40 
    (1) Colegiul 
jurisdicţional judeca şi 

27. Capitolul IV Atribuţii 
jurisdicţionale şi Articolele 40-
88, se abroga 

37. Capitolul IV 
cuprinzând articolele 40-88, se 
abroga 
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hotărăşte, în prima
instanţa, cu privire la 
plata despăgubirilor 
civile pentru pagube 
cauzate şi plata de 
amenzi pentru abateri 
cu caracter financiar 
comise de 
administratorii, 
gestionării şi contabilii, 
precum şi de celelalte 
persoane supuse 
jurisdicţiei Curţii de 
Conturi, potrivit legii, 
cu care este sesizat 
conform art. 31 alin. (2) 
şi art. 37 alin. (1). 

  

(L 94/1992, rep.) 
    (2) Colegiul 
jurisdicţional judeca şi 
hotărăşte cu privire la 
plata de despăgubiri 
civile şi pe alte persoane, 
în cazul în care au 
participat, împreună cu 
cei prevăzuţi la alin. (1), 
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la producerea daunei. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 41 
    Colegiul jurisdicţional 
judeca, în prima 
instanţa, contestaţiile 
introduse împotriva 
actelor de imputaţie de 
către administratorii, 
gestionării, contabilii,
precum şi de către 
ceilalţi salariaţi care au 
participat, împreună cu 
aceştia, la producerea 
pagubelor cauz
persoanelor juridice 
prevăzute la art. 18, în 
legătura cu formarea, 
administrarea şi 
întrebuinţarea 
resurselor financiare ale 
statului şi ale sectorului 
public, precum şi cu 
gestionarea 
patrimoniului public şi 

  

ate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 74



Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

privat al statului şi al 
unităţilor administrativ-
teritoriale. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 42 
    Colegiul jurisdicţional 
judeca, în prima 
instanţa, întâmpinările 
introduse împotriva 
deciziilor emise, potrivit 
art. 95 alin. (1), de 
directorii direcţiilor de 
control financiar 
ulterior ale camerelor de 
conturi judeţene. 
(L 77/2002) 
    ART. 43 
    Colegiul jurisdicţional 
judeca, în prima 
instanţa, plângerile 
introduse împotriva 
încheierilor prin care 
completele constituite
potrivit art. 31 alin. (1) 
au dispus descărcarea 
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de gestiune. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 44 
    Colegiul jurisdicţional 
al camerei de conturi 
judeţene şi a 
municipiului Bucureşti 
judeca cauzele care fac 
obiectul art. 40-43 
privind unităţile 
administrativ-teritoriale 
şi instituţiile publice, 
regiile autonome de 
interes naţional şi local, 
companiile şi societăţile 
naţionale, filialele şi 
sucursalele regiilor, 
companiilor şi 
societăţilor naţionale, 
precum şi persoanele 
juridice prevăzute la 
art. 18 lit. d) şi e) şi la 
art. 19, care îşi au sediul 
pe teritoriul judeţului 
sau al municipiului 
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Bucureşti. 
(L 77/2002) 
  ART. 45 
    Colegiul jurisdicţional 
al Curţii de Conturi 
judeca cauzele privind 
ordonatorii principali de 
credite ai bugetului de 
stat şi ai bugetului 
asigurărilor sociale de 
stat, ai unităţilor 
militare aparţinând 
Ministerului Apărării 
Naţionale şi 
Ministerului 
Administraţiei şi 
Internelor, precum şi 
alte cauze care nu intra 
în competenta colegiilor 
jurisdicţionale ale 
camerelor de conturi 
judeţene sau a 
municipiului Bucureşti. 
(L 77/2002) 
    ART. 46 
    Secţia jurisdicţională 
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judeca, în prima 
instanţa, întămpinările 
introduse împotriva 
deciziilor emise, potrivit 
art. 95 alin. (1), de 
preşedinţii secţiilor de 
control ale Curţii. 
(L 94/1992, rep.) 
 
 
    ART. 47 
    Secţia jurisdicţională 
judeca, în prima şi 
ultima instanţa: 
    a) conflictele de 
competenta dintre 
colegiile jurisdicţionale; 
    b) cererile de 
strămutare a cauzelor 
de la un colegiu la alt 
colegiu jurisdicţional. 
(L 94/1992, rep.) 
 
 
    ART. 48 
    (1) Secţia 
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jurisdicţională judeca, 
în ultima instanţa, 
cererile de recurs 
jurisdicţional îndreptate 
împotriva încheierilor şi 
sentinţelor pronunţate 
de colegiile 
jurisdicţionale, precum 
şi pe cele îndreptate 
împotriva sentinţelor 
pronunţate de Secţia 
jurisdicţională, ca 
instanţa de fond, în 
cazurile prevăzute la 
art. 46. 
    (2) Abrogat. 
(L 94/1992 rep) 
ART. 49 
    Curtea de Conturi 
judeca, în ultima 
instanţa: 
    a) recursurile în 
anulare jurisdicţionale 
declarate de procurorul 
general financiar 
împotriva hotărârilor 
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definitive ale colegiilor şi 
Secţiei jurisdicţionale, 
cu excepţia celor 
prevăzute la art. 48 alin. 
(2); 
    b) conflictele de 
competenta ivite între 
Secţia jurisdicţională şi 
colegiile jurisdicţionale; 
    c) cererile de 
reexaminare introduse, 
potrivit art. 39 alin. (2), 
împotriva soluţiilor 
procurorului general 
financiar date asupra 
actelor de clasare. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 50 
    Conflictele de 
competenta ivite între 
instanţele Curţii de 
Conturi şi instanţele 
judecătoreşti se 
soluţionează de Curtea 
Suprema de Justiţie. 
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(L 94/1992, rep.) 
 
    Secţiunea a 2-a 
    Investirea instanţelor 
Curţii de Conturi 
 
    ART. 51 
    (1) Colegiul 
jurisdicţional se 
investeşte prin 
încheierea de sesizare a 
completului constituit 
potrivit art. 31 alin. (1), 
prin actul de sesizare al 
procurorului financiar, 
prin contestaţia 
introdusă de persoana 
obligată la plata 
împotriva actului de 
imputaţie şi prin 
întâmpinarea introdusă 
împotriva deciziei emise, 
potrivit art. 95 alin. (1), 
de directorii direcţiilor 
de control financiar 
ulterior ale camerelor de 
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conturi judeţene. 
(L 77/2002) 
    (2) Colegiul 
jurisdicţional se 
considera, de asemenea, 
legal investit şi în cazul 
în care a admis 
plângerea făcuta 
împotriva încheierii 
completelor, constituite 
potrivit art. 31 alin. (1), 
prin care acestea au 
dispus descărcarea de 
gestiune, precum şi în 
cazul în care sesizarea 
sa a fost dispusă de 
Curtea de Conturi, în 
condiţiile prevăzute la 
art. 39 alin. (2). 
(L 94/1992, rep.) 
 
ART. 52 
    Secţia jurisdicţională 
se investeşte prin 
cererea de recurs 
jurisdicţional, de recurs 
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în anulare jurisdicţional 
în cazurile prevăzute la 
art. 48 alin. (2), cererea 
de soluţionare a 
conflictului de 
competenta în cazurile 
prevăzute la art. 47 lit. 
a), cererea de 
strămutare, precum şi 
prin întâmpinarea 
introdusă împotriva 
deciziei emise, potrivit 
art. 95 alin. (1), de 
preşedinţii secţiilor de 
control ale Curţii. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 53 
    Curtea de Conturi, în 
compunerea prevăzută 
la art. 56, se investeşte 
prin cererea de recurs în 
anulare jurisdicţional, 
cu excepţia cazurilor 
prevăzute la art. 48 alin. 
(2), prin cererea pentru 
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soluţionarea conflictului 
de competenta, în 
cazurile prevăzute la 
art. 49 lit. b), şi prin 
cererea de reexaminare 
introdusă, potrivit art. 
39 alin. (2), împotriva 
soluţiei procurorului 
general financiar date 
asupra actului de 
clasare. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    Secţiunea a 3-a 
    Compunerea 
instanţelor Curţii de 
Conturi 
 
 
    ART. 54 
    Cauzele date în 
competenta colegiilor 
jurisdicţionale se judeca 
de către un singur 
judecător. 
(L 94/1992, rep.) 
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    ART. 55 
    Cauzele date în 
competenta Secţiei 
jurisdicţionale se judeca 
de un complet format 
din 2 consilieri de 
conturi, cu excepţia 
celor prevăzute la art. 
46, care se judeca de un 
singur consilier de 
conturi. În caz de 
divergenta judecarea 
cauzei se face cu 
participarea 
preşedintelui Secţiei 
jurisdicţionale. 
(L 77/2002) 
  ART. 56 
    Cauzele la care se 
referă art. 49 se judeca 
de un complet constituit 
din 3 consilieri de 
conturi, care fac parte 
din Secţia 
jurisdicţională a Curţii 
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de Conturi. 
(L 77/2002) 
    ART. 57 
    Participarea 
procurorului financiar 
la şedinţele de judecata 
ale colegiilor 
jurisdicţionale, ale 
Secţiei jurisdicţionale şi 
ale Curţii de Conturi în 
compunerea prevăzută 
la art. 56 este 
obligatorie. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    Secţiunea a 4-a 
    Reguli speciale privind 
judecarea cauzelor în 
fata instanţelor Curţii de 
Conturi 
 
    ART. 58 
    (1) În cazul când 
considera ca nu este 
competent material sau, 
după caz, teritorial, 
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colegiul jurisdicţional 
sesizat îşi declina 
competenta în favoarea 
colegiului competent. 
    (2) Împotriva 
hotărârii de declinare a 
competentei se poate 
declara recurs 
jurisdicţional, în termen 
legal de la comunicare. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 59 
    (1) Partea interesată 
şi procurorul financiar 
pot cere Secţiei 
jurisdicţionale 
strămutarea judecării 
cauzei aflate pe rolul 
unui colegiu 
jurisdicţional la un alt 
colegiu jurisdicţional. 
    (2) Dezbaterile asupra 
cererii de strămutare au 
loc în camera de 
consiliu, iar hotărârea 
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pronunţată este 
definitiva. 
    (3) Strămutarea 
cauzei poate fi dispusă şi 
din oficiu de către Secţia 
jurisdicţională în cazul 
când, judecând recursul 
jurisdicţional, a casat 
sentinţa colegiului 
jurisdicţional şi 
considera ca judecarea 
în fond a cauzei nu mai 
poate fi făcuta de către 
acelaşi colegiu. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 60 
    (1) Contestaţia 
împotriva actului de 
imputaţie se depune la 
colegiul jurisdicţional 
competent cu 
soluţionarea acesteia şi 
se motivează, în scris, în 
acelaşi termen prevăzut 
de lege pentru 
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introducerea ei. 
    (2) Contestaţiei i se 
anexează atâtea 
exemplare câte părţi 
sunt în proces, precum 
şi un exemplar pentru 
procurorul financiar. 
(L 94/1992, rep.) 
 
  ART. 61 
    (1) La cererea 
instanţelor Curţii de 
Conturi, conducătorii 
ministerelor, ai 
celorlalte instituţii 
publice centrale sau 
locale şi ai altor 
persoane juridice 
interesate sunt obligaţi 
sa înainteze instanţei 
actele, documentele şi 
informaţiile necesare 
judecării cauzelor cu 
care acestea sunt 
investite. 
    (2) Dacă din cauza 
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neîndeplinirii 
obligaţiilor prevăzute la 
alin. (1) judecarea 
cauzei a fost întârziata, 
instanţa poate aplica 
persoanei fizice sau 
juridice o amenda de 
500.000 lei pentru 
fiecare zi de întârziere. 
(L 77/2002) 
    (3) Împotriva 
încheierii de amendare 
se poate face plângere în 
termen de 15 zile de la 
comunicare, care se 
soluţionează de 
completul de judecata 
care a aplicat amenda. 
Încheierea prin care s-a 
soluţionat plângerea este 
definitiva şi executorie. 
(L 94/1992, rep.) 
 
 
    ART. 62 
    (1) Şedinţele de 
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judecata ale instanţelor 
Curţii de Conturi sunt 
publice. 
    (2) Când exista 
temeiuri ca datorită 
publicităţii şedinţei de 
judecata s-ar pune în 
pericol siguranţa 
naţionala ori interesele 
statului, instanţa poate 
dispune ca aceasta sa fie 
secreta. Şi în acest caz, 
părţile pot fi asistate de 
apărător. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 63 
    În cazul când în 
cursul judecării a 
intervenit decesul ori 
punerea sub interdicţie 
a persoanei cu judecarea 
căreia au fost investite, 
colegiile sau Secţia 
jurisdicţională introduc 
din oficiu în cauza pe 
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succesorii acesteia, ori, 
după caz, pe curatorul 
ei, în condiţiile stabilite 
de lege. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 64 
    (1) În fata colegiilor şi 
a Secţiei jurisdicţionale, 
audierea în calitate de 
martor a unei persoane 
se face după depunerea 
jurământului, potrivit 
legii. 
    (2) Depune, de 
asemenea, jurământ şi 
expertul numit în cauza. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 65 
    În cazul în care la 
cauzarea prejudiciului 
care face obiectul 
judecării au participat 
mai multe persoane a 
căror răspundere are, 
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potrivit legii, caracter 
solidar, din care numai 
una sau unele au 
introdus contestaţie 
împotriva actului de 
imputaţie, colegiul 
jurisdicţional poate 
extinde, din oficiu, 
efectele contestaţiei sau 
ale contestaţiilor şi 
asupra celorlalte 
persoane, pe care le 
introduce în cauza, 
pronunţând o singura 
hotărâre cu privire la 
toate acestea. 
(L 94/1992, rep.) 
 
ART. 66 
    Colegiile şi, respectiv, 
Secţia jurisdicţională 
pot proceda la 
administrarea unor 
probe, precum şi la 
efectuarea cercetării 
locale şi prin 
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intermediul altor colegii 
jurisdicţionale, cu 
respectarea condiţiilor 
prevăzute de lege. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 67 
    (1) În cazurile 
prevăzute la art. 40 alin. 
(1) şi (2), colegiul 
jurisdicţional este 
obligat sa dispună 
luarea măsurilor 
prevăzute de lege în 
scopul asigurării 
reparării prejudiciului 
rezultat din actul de 
investire, al plăţii 
dobânzilor, amenzilor şi 
cheltuielilor de judecata. 
    (2) Măsurile 
asiguratorii dispuse de 
colegiul jurisdicţional se 
executa prin organul 
competent teritorial al 
Ministerului Finanţelor 
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Publice*), care este 
obligat sa procedeze de 
îndată la identificarea 
bunurilor mobile şi 
imobile, precum şi a 
oricăror venituri ale 
pârâtului şi sa le 
indisponibilizeze în 
limita valorii 
prejudiciului rezultat 
din actul de investire, 
înaintând instanţei 
actele încheiate. 
    (3) Dispoziţiile alin. 
(2) se aplica şi în 
cazurile când colegiul 
jurisdicţional a 
încuviinţat luarea 
măsurilor asiguratorii 
potrivit art. 31 alin. (6) 
sau, după caz, art. 37 
alin. (4), mai înainte de 
a fi investit cu judecarea 
cauzei. 
    (4) Împotriva 
încheierilor colegiului 
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jurisdicţional, prin care 
au fost dispuse ori 
încuviinţate măsurile 
asiguratorii, se poate 
face recurs 
jurisdicţional, care nu 
suspenda executarea 
acestora. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 68 
    (1) În tot cursul 
judecării contestaţiei, la 
cererea contestatorului 
sau din oficiu, în cazul 
când a extins efectele 
contestaţiei şi asupra 
altor persoane 
răspunzătoare, potrivit 
art. 65, colegiul 
jurisdicţional poate 
dispune, motivat, 
suspendarea executării 
actului de imputaţie, 
pana la pronunţarea 
sentinţei. 
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    (2) Încheierea prin 
care s-a dispus 
suspendarea executării 
actului de imputaţie 
poate fi atacată cu 
recurs jurisdicţional. 
    (3) Recursul 
jurisdicţional suspenda 
executarea încheierii. 
    (4) Colegiul 
jurisdicţional, chiar şi 
din oficiu, revoca 
măsura suspendării 
executării actului de 
imputaţie, atunci când 
constata ca motivul care 
a justificat aceasta 
măsura a încetat. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 69 
    (1) Colegiul 
jurisdicţional poate 
suspenda judecarea 
actului de sesizare ori a 
contestaţiei atunci când 
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exista o cauza legală de 
împiedicare ori o 
împrejurare de care 
depinde judecarea 
acestora sau o cauza de 
forţa majoră. 
    (2) Suspendarea este 
obligatorie în cazul 
când, în legătura cu 
aceleaşi fapte deduse 
judecaţii, au fost sesizate 
şi organele de urmărire 
penală ori când, pentru 
repararea aceluiaşi 
prejudiciu dedus 
judecaţii, persoana 
juridică interesată a 
acţionat pe o alta cale 
prevăzută de lege, pana 
la soluţionarea 
definitiva a acelei cauze. 
    (3) Lipsa părţilor, 
legal citate, nu constituie 
motiv pentru 
suspendarea judecării 
cauzei, cu excepţia 
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judecării contestaţiei. 
    (4) Prin încheierea de 
suspendare a judecării 
cauzei, colegiul 
jurisdicţional se 
pronunţa şi cu privire la 
măsurile asiguratorii 
dispuse sau încuviinţate 
anterior, pe care le 
poate menţine pe durata 
suspendării. 
    (5) Încheierea prin 
care s-a dispus 
suspendarea judecării 
cauzei poate fi atacată 
cu recurs jurisdicţional. 
    (6) Colegiul 
jurisdicţional dispune, 
chiar şi din oficiu, 
reluarea judecării 
cauzei, atunci când 
constata ca motivul sau 
motivele suspendării 
acesteia au încetat. 
(L 94/1992, rep.) 
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ART. 70 
    În cazul când, fiind 
investit conform art. 31 
alin. (2) sau art. 37 alin. 
(1), colegiul 
jurisdicţional constata 
existenta unor acte 
materiale noi ori a unor 
fapte noi în sarcina 
aceleiaşi persoane 
răspunzătoare sau ca la 
producerea aceluiaşi 
prejudiciu dedus 
judecaţii au mai 
participat şi alte 
persoane, pune în 
discuţia părţilor 
extinderea obiectului 
judecaţii sau, după caz, 
introducerea în cauza a 
acestor persoane. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 71 
    (1) Hotărârile 
colegiului jurisdicţional 
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se numesc sentinţe. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    (2) Judecând cauza, 
colegiul jurisdicţional se 
pronunţa cu privire la 
actul de sesizare cu care 
a fost investit conform 
art. 31 alin. (2) sau art. 
37 alin. (1), dispunând, 
după caz: admiterea 
acestuia şi obligarea 
persoanei sau 
persoanelor 
răspunzătoare la plata 
despăgubirilor civile 
actualizate pe baza taxei 
scontului stabilite de 
Banca Naţionala a 
României la data 
pronunţării hotărârii, 
obligarea acestora la 
plata amenzii pentru 
abateri cu caracter 
financiar reţinute în 
sarcina lor ori 
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respingerea actului de 
sesizare. Dacă instanţa 
constata ca nu poate 
judeca cauza sau 
soluţionarea acesteia s-
ar face cu mare 
întârziere, întrucât actul 
de sesizare nu este 
complet, poate dispune 
restituirea cauzei la 
procuror, cu arătarea 
motivelor pentru care se 
procedează astfel, 
indicând faptele şi 
împrejurările ce trebuie 
lămurite, precum şi 
mijloacele de proba ce 
trebuie administrate. 
(L 77/2002) 
    (3) În cazul în care 
abaterea cu caracter 
financiar consta în 
neîndeplinirea de către o 
persoana juridică din 
cele prevăzute la art. 18 
şi 19 a obligaţiilor 
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financiare către stat, 
unităţile administrativ-
teritoriale sau instituţiile 
publice, colegiul 
jurisdicţional dispune şi 
virarea sumelor 
datorate de aceasta, 
inclusiv a dobânzilor şi 
majorărilor de 
întârziere datorate. 
    (4) În cazul 
contestaţiei persoanei 
obligate la plata, 
colegiul jurisdicţional se 
pronunţa atât cu privire 
la aceasta, cat şi cu 
privire la actul de 
imputaţie, pe care îl 
poate menţine total sau 
parţial, reducând 
corespunzător suma de 
plata, ori îl poate anula. 
    (5) În toate cazurile, 
colegiul jurisdicţional se 
pronunţa şi cu privire la 
măsurile asiguratorii 
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luate în cursul judecării 
cauzei sau încuviinţate 
anterior investirii sale şi 
la plata cheltuielilor de 
judecata avansate de 
stat sau efectuate de 
părţi. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 72 
    Hotărârile pronunţate 
de instanţele Curţii de 
Conturi nu sunt supuse 
apelului. 
(L 94/1992, rep.) 
 
ART. 73 
    Împotriva hotărârilor 
pronunţate în prima 
instanţa se poate declara 
recurs jurisdicţional, 
care nu este limitat la 
motivele de casare 
prevăzute la art. 304 din 
Codul de procedura 
civilă, instanţa putând 

 104



Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

sa examineze cauza sub 
toate aspectele. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 74 
    (1) Pentru toate 
părţile şi pentru 
procurorul financiar, 
termenul de recurs 
jurisdicţional este de 15 
zile de la comunicarea 
sentinţei. 
    (2) În cazul 
încheierilor prevăzute la 
art. 67 alin. (4), art. 68 
alin. (2) şi art. 69 alin. 
(5), termenul de recurs 
jurisdicţional curge de 
la pronunţare. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 75 
    (1) Instanţa de recurs 
jurisdicţional poate 
dispune, la cerere sau 
din oficiu, suspendarea, 
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pana la pronunţarea 
deciziei, a executării 
hotărârilor date de 
prima instanţa în 
cauzele privind 
contestaţiile introduse 
împotriva actelor de 
imputaţie. 
    (2) Aceasta măsura 
poate fi revocată, chiar 
şi din oficiu, atunci când 
motivele care au 
justificat-o au încetat. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 76 
    În cazul când prin 
sentinţa recurată au fost 
obligate, în solidar, la 
plata despăgubirilor 
civile mai multe 
persoane răspunzătoare, 
dar împotriva acesteia 
au declarat recurs 
jurisdicţional numai una 
sau numai unele din ele, 
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Secţia jurisdicţională 
poate extinde, la cerere 
sau din oficiu, efectele 
recursului jurisdicţional 
sau ale recursurilor 
jurisdicţionale şi asupra 
celorlalte persoane 
obligate la plata, pe care 
le introduce în cauza, 
pronunţând o singura 
decizie fata de toate 
acestea. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 77 
    Dispoziţiile art. 67 
alin. (1) şi (2) cu privire 
la măsurile asiguratorii, 
ale art. 69 alin. (1), (2) şi 
(3) referitoare la 
suspendarea judecării 
cauzelor, precum şi ale 
art. 71 privind cuprinsul 
hotărârii se aplica şi în 
cazul când Secţia 
jurisdicţională, 
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judecând recursul 
jurisdicţional, a casat 
hotărârea colegiului 
jurisdicţional şi 
rejudecă în fond cauza. 
(L 94/1992, rep.) 
 
  Secţiunea a 5-a 
    Reguli speciale cu 
privire la exercitarea 
căilor extraordinare de 
atac în fata instanţelor 
Curţii de Conturi 
 
    ART. 78 
    Cererea de revizuire 
poate fi introdusă, pe 
lângă cazurile de 
revizuire prevăzute de 
art. 322 din Codul de 
procedura civilă, şi 
atunci când, ulterior 
judecării definitive a 
cauzei: 
    a) a fost descoperit un 
înscris nou care conţine 
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o operaţiune de natura 
sa modifice situaţia 
răspunderii stabilite 
prin hotărâre, despre 
care instanţa nu a avut 
cunoştinţă la 
pronunţarea acesteia; 
    b) s-a constatat ca una 
sau mai multe 
înregistrări în evidenta 
contabila au fost omise 
ori sunt eronate, ceea ce 
a determinat sa se retina 
o situaţie neconformă 
realităţii; 
    c) s-a constatat ca 
prejudiciul a fost cauzat 
de o alta persoana fizica, 
prin fapta sa proprie. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 79 
    (1) Termenul în care 
poate fi introdusă 
cererea de revizuire este 
de 30 de zile de la data 
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când s-a descoperit ori 
s-a constatat una din 
împrejurările prevăzute 
la art. 78, dar nu mai 
târziu de 1 an de la data 
rămânerii definitive a 
hotărârii a cărei 
revizuire se cere. 
    (2) Pana la judecarea 
cererii de revizuire, 
instanţa sesizată poate 
dispune suspendarea 
executării hotărârii. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 80 
    (1) În cazul în care, 
ulterior rămânerii 
definitive a hotărârii 
pronunţate de o instanţa 
a Curţii de Conturi, 
împotriva acesteia nu s-
a declarat recurs la 
Curtea Suprema de 
Justiţie, procurorul 
general financiar, în 
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condiţiile legii, poate 
declara recurs în 
anulare jurisdicţional, la 
Curtea de Conturi, în 
termen de 1 an de la 
data rămânerii 
definitive a hotărârii 
atacate. Recursul se 
judeca în complet 
format din 3 consilieri 
de conturi. 
(L 77/2002) 
    (2) La cererea 
procurorului general 
financiar, a părţilor sau 
din oficiu, instanţa 
constituită potrivit art. 
56 poate dispune 
suspendarea executării 
hotărârii atacate. 
(L 77/2002) 
    (3) În cazul admiterii 
recursului în anulare 
jurisdicţional Curtea de 
Conturi, în alcătuirea 
prevăzută la art. 56, 
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poate modifica sentinţa 
sau o poate casa cu 
reţinere ori cu trimitere 
spre rejudecare în fond 
a cauzei, la instanţa 
competenta, potrivit 
legii. 
(L 77/2002) 
 
Secţiunea a 6-a 
    Cai de atac la 
instanţele judecătoreşti 
 
    ART. 81 
    (1) Împotriva 
hotărârilor pronunţate 
în prima şi ultima 
instanţa de colegiile de 
jurisdicţie ale camerelor 
de conturi judeţene şi a 
municipiului Bucureşti, 
precum şi a încheierilor 
prevăzute la art. 61 alin. 
(3), se poate face recurs 
la secţia de contencios 
administrativ a curţii de 
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apel în a cărei 
circumscripţie îşi au 
sediul camerele de 
conturi şi a municipiului 
Bucureşti. 
    (2) Împotriva 
hotărârilor pronunţate 
în prima şi ultima 
instanţa de Colegiul 
jurisdicţional al Curţii 
de Conturi se poate face 
recurs la Secţia de 
contencios administrativ 
a Curţii de Apel 
Bucureşti. 
(L 94/1992 rep.) 
 
    ART. 82 
    (1) Împotriva 
hotărârilor pronunţate 
în ultima instanţa de 
Secţia jurisdicţională a 
Curţii de Conturi se 
poate face recurs la 
Secţia de contencios 
administrativ a Curţii 
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Supreme de Justiţie. La 
aceeaşi secţie a Curţii 
Supreme de Justiţie se 
poate face recurs şi 
împotriva hotărârilor 
pronunţate de Curtea de 
Conturi, în completul de 
5 consilieri de conturi. 
    (2) Recursul prevăzut 
la alin. (1) se poate face 
de către părţi şi de către 
procurorul general 
financiar. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 83 
    Recursurile prevăzute 
la art. 81 şi 82 se 
formulează în termen de 
15 zile de la 
comunicarea hotărârii 
pronunţate de instanţele 
de jurisdicţie sus-
menţionate. 
(L 94/1992, rep.) 
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ART. 84 
    (1) Soluţionând 
recursurile formulate, 
secţiile de contencios 
administrativ 
competente le pot 
admite sau respinge. 
    (2) În cazul admiterii 
recursului, secţiile de 
contencios administrativ 
competente pot retine 
cauzele pentru 
judecarea în fond sau le 
pot trimite pentru 
soluţionare, din nou, 
instanţei de jurisdicţie 
din sistemul Curţii de 
Conturi care a 
pronunţat hotărârile 
împotriva cărora s-au 
formulat recursurile la 
instanţele de contencios 
administrativ. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 85 
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    Hotărârile irevocabile 
ale instanţelor de 
contencios administrativ 
se transmit instanţelor 
jurisdicţionale de 
executare din sistemul 
Curţii de Conturi. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    Secţiunea a 7-a 
    Reguli speciale privind 
executarea hotărârilor 
instanţelor Curţii de 
Conturi 
 
    ART. 86 
    Instanţa de executare 
este colegiul 
jurisdicţional care a 
soluţionat cauza în 
prima instanţa. 
(L 94/1992, rep.) 
 
    ART. 87 
    (1) În cazul când 
împotriva hotărârii date 
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în prima instanţa s-a 
declarat recurs 
jurisdicţional, Secţia 
jurisdicţională trimite 
instanţei de executare 
un extras al deciziei 
pronunţate de ea, 
pentru a o pune în 
executare. (L 94/1992, 
rep.) 
 
    (2) Pe baza 
hotărârilor definitive ale 
instanţelor Curţii de 
Conturi, care constituie 
titlu executoriu, sau, 
după caz, pe baza 
hotărârilor irevocabile 
pronunţate de Secţia de 
contencios administrativ 
a Curţii Supreme de 
Justiţie instanţa de 
executare comunica de 
îndată organelor 
competente teritorial ale 
Ministerului Finanţelor 
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Publice sau, după caz, 
persoanei juridice 
creditoare un ordin de 
executare a 
despăgubirilor civile şi a 
dobânzilor sau a altor 
sume datorate statului, 
unităţilor administrativ-
teritoriale sau 
instituţiilor publice şi a 
cheltuielilor de judecata. 
(L 77/2002) 
    (3) În baza acestui 
ordin, organele 
prevăzute la alin. (2) 
procedează la înscrierea 
sumelor datorate în 
evidenta debitorilor şi la 
executarea silită, în 
condiţiile prevăzute de 
lege. 
(L 94/1992 rep. 
ART. 88 
    Pe toată durata 
executării silite, în baza 
titlului executoriu 
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prevăzut la art. 87 
persoanele interesate 
pot face contestaţie la 
executare potrivit 
dispoziţiilor Codului de 
procedura civilă. 
(L 94/1992 rep.) 

41 ART. 93 
     
Curtea de Conturi, ca 
organ de control
financiar, în îndeplinirea 
atribuţiilor pe care i le 
conferă legea, mai are 
competenta: 

 
„Art. 93 – (1)Curtea de Conturi, 
ca organ de control şi de audit 
extern în îndeplinirea
atribuţiilor pe care i le conferă 
legea mai are competenţa: 

 
    a) sa evalueze 
activitatea de control 
financiar propriu a 
persoanelor juridice 
controlate, prevăzute la 
art. 18; 
 
 
    b) sa solicite organelor 
de control financiar şi ale 

28. Articolul 93 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 

 „Art. 93 – (1) Curtea de 
Conturi, in îndeplinirea 
atribuţiilor pe care i le conferă 
legea mai are competenta: 

 
 

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 

38. Articolul 93 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
 
 
a) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
b) NEMODIFICAT 
 

 
 
 
 
Corelare cu textele 

precedente 
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Băncii Naţionale a 
României verificarea, cu 
prioritate, a unor 
obiective, în cadrul 
atribuţiilor lor legale; 
 
 
 
    c) sa ceara şi sa 
utilizeze, pentru
exercitarea funcţiilor sale 
de control şi 
jurisdicţionale, 
rapoartele celorlalte 
organisme cu atribuţii de 
control financiar. 

 

(L 94/1992 rep) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
c) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Reglementarea este 

cuprinsa la alin. (3) 
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e) să solicite cuprinderea în 
programul de activitate, 
auditarea cu prioritate, 
a unor obiective în 
cadrul atribuţiilor lor 
legale. 

f) să exercite activităţi de 
control şi de audit extern 
în alte situaţii prevăzute 
de lege. 

 
 

(2) Persoanele juridice 
supuse controlului Curţii de 
Conturi vor transmite Curţii 
de Conturi până la sfârşitul 
trimestrului I pentru anul 
precedent raport privind
desfăşurarea şi realizarea 
programului de audit
financiar intern.” 

 

 

 
 
 

e) SE ELIMINA 
 
 
 
 

 
f) să exercite activităţi de 
verificare în alte situaţii 
prevăzute de lege. 

 
 
 

(2) Persoanele juridice supuse 
controlului Curţii de Conturi 
sunt obligate sa transmită 
Curţii de Conturi până la 
sfârşitul trimestrului I pentru 
anul precedent, raportul 
privind desfăşurarea şi 
realizarea programului de 
audit intern.” 

 
(3) Dezvolta colaborarea cu 
structurile de audit intern 
organizate la nivelul persoanelor 
juridice supuse auditării Curţii 

 
 
 
 
 
 
Pentru clarificarea 

competentelor 
 
 
 
 
 
In conformitate cu 

Standardele Internaţionale de 
audit 

 
 
 
 
 
 
 
In conformitate cu 

Standardele Internaţionale de 
audit 
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de Conturi pentru asigurarea 
complementarităţii si creşterea 
eficientei activităţii de audit. 

 
 
 

 

42     ART. 94 
  
   În baza constatărilor 
rezultate din controlul 
efectuat, Curtea de
Conturi are dreptul sa 
decidă: 

 

„Art. 94 – În baza constatărilor 
rezultate din controlul efectuat 
de controlorii financiari, 
Curtea de Conturi are dreptul să 
stabilească: 

    a) suspendarea aplicării 
măsurilor care contravin 
reglementărilor legale din 
domeniul financiar, 
contabil şi fiscal; 
 
 
    b) blocarea fondurilor 
bugetare sau speciale, 
atunci când se constata 
utilizarea nelegală sau 
ineficienta a acestora; 
 

29.  Articolul 94 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

a) suspendarea aplicării 
măsurilor care contravin 
reglementărilor legale din 
domeniul financiar, 
contabil şi fiscal; 

 
 
b) blocarea fondurilor 

bugetare sau speciale, 
atunci când se constată 
utilizarea nelegală sau 
ineficientă a acestora; 

 

39. Articolul 94 se modifică şi 
va avea următorul cuprins 
„Art. 94 - In baza constatărilor 
sale, Curtea de Conturi are 
dreptul sa stabilească: 

 
 
a) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
b) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 

 
 
Pentru rigoarea 

textului 
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    c) înlăturarea 
neregulilor constatate în 
activitatea financiar-
contabila controlată, 
corectarea bilanţurilor 
contabile, a conturilor 
de profit şi pierderi şi a 
conturilor de execuţie. 
(L 94/1992 rep) 

 
c) înlăturarea neregulilor 

constatate în  activitatea 
financiar - contabilă sau 
fiscală controlată.” 

 

 
c) NEMODIFICAT 
 
 

43 ART. 95 
    (1) Măsurile prevăzute 
la art. 94 se iau prin 
decizie emisă de
preşedintele Secţiei de 
control financiar
ulterior sau, după caz, 
de directorul direcţiei de 
control financiar 
ulterior a camerei de 
conturi judeţene.(Legea 
nr. 77/ 31.I.2002) 

 

 

„Art. 95 – (1). Măsurile 
prevăzute la art.94  se iau prin 
decizie emisă  potrivit 
Regulamentului aprobat în 
baza art. 12 alin.(2) 

 
    (2) Împotriva deciziei 
partea interesată poate 
face întâmpinare, în 

 (2) Împotriva deciziei se poate 
face contestaţie de titularul 
contului care se soluţionează 

30. Articolul 95 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
 
 
 
 
 

40. Articolul 95 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art. 95 – (1). Măsurile 
prevăzute la art.94  se iau 
potrivit Regulamentului 
aprobat în baza art. 12 alin.(2) 
 
 
 
 
 
 
 
(2) SE ABROGA 
 
 

 
In cadrul Regulamentului se 
vor stabili procedurile de 
aplicare a prevederilor art. 
94 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problema soluţionata la 
alineatul precedent din 
Regulament. 
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termen de 5 zile de la 
comunicare, la Secţia 
jurisdicţională sau, după 
caz, la colegiul 
jurisdicţional competent 
teritorial. 
    (3) Întâmpinarea nu 
suspenda executarea 
deciziei. 
    (4) Întâmpinarea se 
judeca de urgenta, 
instanţa putând amâna, 
motivat, executarea 
măsurii decise, pana la 
pronunţarea hotărârii. 
    (5) Împotriva hotărârii 
se poate declara recurs 
jurisdicţional în termen de 
5 zile de la comunicare. 
    (6) Hotărârea definitiva 
se comunica de îndată 
unităţii interesate şi, după 
caz, instituţiei în drept sa 
aplice măsura decisa. 
(L 94/1992, rep.) 
 

conform Regulamentului 
aprobat în baza art.12 
alin.(2)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(3) SE ABROGA 
 
 

(4) SE ABROGA 
 
 
 
 
 

(5) SE ABROGA 
 
 
 

(6) SE ABROGA 
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44 ART. 96 
    Curtea de Conturi poate 
cere celor în drept 
suspendarea din funcţie, 
în condiţiile prevăzute de 
lege, a persoanelor
răspunzătoare de
săvârşirea faptelor
cauzatoare de pagube 
importante sau a
abaterilor grave cu
caracter financiar,
constatate de organele de 
control ale Curţii şi 
pentru care sunt
judecate conform 
dispoziţiilor art. 40 alin. 
(1) şi (2), pana la 
pronunţarea hotărârii 
definitive în cauza. 

 
 
 

 
 
 

 

„Art. 96 – Curtea de Conturi 
poate cere celor în drept 
suspendarea din funcţie, în 
condiţiile legii, a persoanelor  
acuzate de săvârşirea de fapte 
cauzatoare de prejudicii 
importante sau a unor abateri 
grave cu caracter financiar, 
constatate   în urma controalelor 
sau auditurilor efectuate, până la 
soluţionarea definitivă a 
cauzelor în care sunt 
implicate”. 

(L 94/1992, rep.) 
 

31.  Articolul 96 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 

41. Articolul 96 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
NEMODIFICAT 

 

45 CAP. VI Atribuţiile 
procurorilor financiari 

32. Capitolul VI  Atribuţiile 
procurorului financiar şi 
articolele 97 – 103, se abroga. 

42. Capitolul VI cuprinzând 
articolele 97 – 103, se abroga 

 

46     ART. 97    
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    (1) Procurorul 
financiar investeşte cu 
act de sesizare colegiul 
jurisdicţional cu privire 
la faptele şi persoanele 
asupra cărora este 
sesizat de organele de 
control proprii ale 
Curţii de Conturi. (L 
94/1992, rep.) 
 
    (2) În cazul în care 
procurorul financiar 
constata inexistenta 
condiţiilor răspunderii, 
clasează, motivat, actul 
de control. (Legea nr. 
77/31.I.2002) 
    (3) Când constata ca 
pe baza datelor rezultate 
din actele de control nu 
poate adopta una din 
soluţiile prevăzute de 
alin. (1) sau (2), 
procurorul financiar 
procedează, motivat, la 
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restituirea acestora 
pentru completarea sau 
refacerea lor. 
ART. 98 
    Procurorul financiar 
sesizează organele de 
urmărire penală 
competente asupra 
faptelor cu caracter 
infracţional rezultate în 
urma examinării actelor 
de control cu care a fost 
sesizat. 
 
  ART. 99 
    (1) Procurorul 
financiar participa la 
şedinţele colegiului 
jurisdicţional ca 
instanţa de fond şi de 
executare, la şedinţele 
Secţiei jurisdicţionale, 
precum şi la şedinţele 
Curţii de Conturi, în 
compunerea prevăzută 
la art. 56. 
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    (2) Procurorul 
financiar poate 
participa şi la şedinţele 
completelor constituite 
potrivit art. 31 alin. (1) 
în care sunt examinate 
rapoartele întocmite în 
urma examinării 
conturilor. 
 
    ART. 100 
    (1) Procurorul 
financiar exercita, în 
condiţiile legii, căile 
ordinare şi 
extraordinare de atac 
împotriva hotărârilor 
colegiilor şi Secţiei 
jurisdicţionale, precum 
şi calea ordinară a 
recursului jurisdicţional 
împotriva încheierilor 
colegiilor 
jurisdicţionale. 
    (2) Procurorul 
financiar exercita, de 

 128



Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

asemenea, calea de atac 
a plângerii împotriva 
încheierilor pronunţate 
conform art. 31 alin. (2). 
    (3) Abrogat. 
 
    ART. 101 
    În vederea exercitării 
atribuţiilor prevăzute la 
art. 97-100, procurorul 
financiar poate dispune 
efectuarea de verificări 
suplimentare, poate cere 
acte, documente şi 
informaţii de la orice 
persoana juridică sau 
fizica şi poate lua 
explicaţii, în scris, de la 
orice persoana fizica. 
 
    ART. 102 
    Procurorul financiar 
supraveghează modul în 
care sunt puse în 
executare hotărârile 
definitive pronunţate de 
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instanţele Curţii de 
Conturi, precum şi 
încheierile prin care 
acestea au dispus ori au 
încuviinţat aplicarea 
măsurilor asiguratorii, 
putând efectua în acest 
scop verificări la 
organele financiare 
investite cu aceasta, 
potrivit prezentei legi, 
precum şi la persoanele 
juridice creditoare. În 
cazul când constata ca 
hotărârile sau 
încheierile nu au fost 
puse în executare, 
procurorul financiar 
sesizează organele 
competente pentru a lua 
măsuri de tragere la 
răspundere a celor 
vinovaţi, în condiţiile 
prevăzute de lege. 
 
ART. 103 
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    Procurorul general 
financiar participa la 
şedinţele plenului Curţii 
de Conturi. 
 

47 CAP. VII Numirea şi 
statutul personalului
Curţii de Conturi 

 
3. 2.1. Capitolul VII Numirea şi 
statutul personalului Curţii de 
Conturi devine Capitolul  V 

43. SE ELIMINA  

48  
 
Art. 104. – (1) Membrii 
Curţii de Conturi sunt 
numiţi de Parlament, la 
propunerea comisiilor
pentru buget, finanţe, 
bănci ale celor doua 
Camere, pentru un
mandat de 6 ani.
Mandatul poate fi
reînnoit. 

 

 
 
 

„Art. 104 – (1) Membrii Curţii 
de Conturi sunt numiţi de 
Parlament în condiţiile stabilite 
de Constituţia României
republicată, la propunerea
Comisiilor pentru buget, finanţe, 
bănci,  cu avizul comisiilor 
juridice de disciplină, imunităţi 
şi validări a celor două camere 
ale Parlamentului pentru un 
mandat de 9 ani, care nu poate fi 
prelungit sau înnoit. Mandatul 
consilierilor de conturi, în 
funcţie, este de 9 ani. 

 
 
 
 
 
 

33. Articolul 104 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
 

 (1) Membrii Curţii de Conturi 
sunt numiţi de Parlament în 
condiţiile stabilite de 
Constituţia României, 
republicată, la propunerea 
Comisiilor permanente pentru 
buget, finanţe, bănci, cu avizul 
comisiilor juridice de disciplină, 
imunitate şi validări ale celor 
două camere ale Parlamentului 
pentru un mandat de  9 ani, care 
nu poate fi prelungit  sau înnoit. 

 
 

44. Articolul 104 se modifică şi 
va avea următorul cuprins 

 
 
 
 

Se corelează cu prevederile 
art. 140 din Constituţia 
României, republicata. 
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(2) Pentru membrii Curţii 
de Conturi care vor 
compune Secţia 
jurisdicţionala a acesteia, 
propunerea prevăzuta la 
alin. (1) se face cu 
acordul comisiilor
juridice, de disciplina si 
imunităţi ale celor doua 
Camere ale 
Parlamentului. 

 

(2) Curtea de Conturi se 
înnoieşte cu o treime din 
consilierii de conturi numiţi de 
Parlament, din 3 în trei ani, 
începând cu data expirării 
mandatului actualilor consilieri 
de conturi în funcţie. 

 
(3) Înainte de a începe sa-
si exercite mandatul, 
membrii Curţii de conturi 
depun următorul jurământ 
in fata preşedinţilor celor 
doua Camere ale 
Parlamentului României: 
„Jur sa respect Constituţia 
si celelalte legi ale tarii, 
sa apar interesele 
României, ordinea de 
drept, drepturile si 
libertăţile fundamentale 

 

 
 
 
 
        
 (3) Consilierii de conturi, în 
funcţie, numiţi de Parlament, îşi  
vor continua activitatea până la 
expirarea mandatului.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conform articolului 140 din 
Constituţie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicarea prevederilor 
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ale cetăţenilor, sa-mi 
îndeplinesc cu onoare, 
conştiinţă si fără părtinire 
atribuţiile ce-mi revin ca 
membru al Curţii de 
Conturi. Aşa sa-mi ajute 
Dumnezeu!”. 
 
 
(4) Depun jurământ, 
potrivit alin. (3)
judecătorii si procurorii 
financiari, in fata plenului 
Curţii de Conturi. 

 
 (4) Înainte de a începe să-şi 
exercite mandatul, membrii 
Curţii de Conturi depun 
următorul jurământ în faţa 
preşedinţilor celor două camere 
ale Parlamentului României: 
„Jur să respect Constituţia şi 
celelalte legi ale ţării, să apăr 
interesele României, ordinea de 
drept, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, să-
mi îndeplinesc cu onoare, 
conştiinţă şi fără părtinire 
atribuţiile ce-mi revin ca 
membru al Curţii de Conturi. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
    

     (5)  Pe perioada exercitării 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(4) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(5) NEMODIFICAT 

constituţionale 
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mandatului, consilierii de 
conturi nu pot fi revocaţi din 
funcţiile în care au fost numiţi 
decât în cazurile şi în condiţiile 
prezentei legi. 
 
    (6) Posturile de consilieri de 
conturi devenite vacante pot fi 
ocupate doar pentru perioada 
rămasă până la expirarea 
mandatului celui a cărei 
activitate a încetat. 
 

 
 
 
 
 
 
(6) NEMODIFICAT 

49     ART. 105 
    (1) Dintre consilierii de 
conturi Parlamentul
numeşte preşedintele 
Curţii de Conturi,
vicepreşedintele acesteia 
şi preşedinţii secţiilor. 

 

34. Alineatul (1) al articolului 
105 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
„(1)  - Dintre consilierii de 
conturi, Parlamentul numeşte 
Preşedintele Curţii de Conturi şi 
Vicepreşedinţii acesteia.” 

(L 77/2002) 
 

 

45. Alineatul (1) al articolului 
105 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 105 – (1) NEMODIFICAT 

 

50 ART. 106 
    (1) Judecătorii 
financiari sunt numiţi pe 6 
ani de Preşedintele 

35. Articolul 106, se abrogă 46. Articolul 106, se abrogă. 
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României, la propunerea 
plenului Curţii de 
Conturi. 
(L 94/1992 rep.) 
    (2) Pentru a fi numiţi 
judecători financiari şi 
procurori financiari se 
cer: studii superioare 
juridice, înaltă 
competenta profesională, 
vechime în funcţii juridice 
sau în învăţământul 
juridic superior de 
minimum 11, 8 şi, 
respectiv, 5 ani, în raport 
cu gradele de încadrare. 
(L 77/2002) 
 

 

51     ART. 107 
 
 
 
 
    (1) Membrii Curţii de 
Conturi şi judecătorii 
financiari sunt 

  (1) Membrii Curţii de Conturi 
sunt independenţi în exercitarea 
mandatului lor  şi inamovibili pe 

36. Articolul 107 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Articolul 107 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

47. Articolul 107 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
SE ELIMINA 
 
Art. 107 - (1) NEMODIFICAT 
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independenţi şi 
inamovibili pe durata 
mandatului lor. 
(l 94/1992) 
 
 
 
(2)Se interzice membrilor 
Curţii de Conturi şi 
judecătorilor financiari sa 
facă parte din partidele 
politice sau sa desfăşoare 
activităţi publice cu
caracter politic. 

 

 
(L 94/1992 rep.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toată durata acestuia. Ei sunt 
demnitari de stat şi sunt supuşi 
potrivit prevederilor Constituţiei  
României, republicată, 
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, beneficiind de 
toate drepturile cuvenite acestora  
prevăzute de lege. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(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.  
 

 
 
 
După alineatul (2) al 
articolului 107 se introduce 
un alineat nou, alin. (21) cu 
următorul cuprins: 
(21) Persoanele care au 
îndeplinit funcţia de consilieri 
de conturi pe durata unui 
mandat complet, la data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru stabilirea drepturilor 
cuvenite consilierilor de 
conturi asimilaţi statutului 
magistraţilor. 
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    (3) Funcţiile de
consilier de conturi şi de 
judecător financiar sunt 
incompatibile cu orice 
alta funcţie publica sau 
privată, cu excepţia 
funcţiilor didactice din 
învăţământul superior. 

    (3)  Activitatea desfăşurată de 
consilierii de conturi în cadrul 
Secţiei jurisdicţionale a Curţii 
de Conturi se consideră vechime 
în funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Consilierii de conturi cu studii 
juridice din cadrul Secţiei 
jurisdicţionale vor trece, la 
cerere, formulată în termen de o 
lună de la data intrării în vigoare 
a prezentei legi, în funcţia de 
judecător la Secţia de 
contencios-administrativ şi fiscal 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. În raport de numărul 
consilierilor de conturi care vor 
trece la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie se va  suplimenta în mod 
corespunzător şi numărul total al 
judecătorilor la această instanţă. 

(L 94/1992 rep.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

pensionarii beneficiază de 
pensie de serviciu in
cuantumul prevăzut de lege 
pentru magistraţi. 

  

 
(3) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Corelare cu prevederile 
constituţionale. 
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    (4) Membrilor Curţii de 
Conturi şi judecătorilor 
financiari 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 părţi 
într-un arbitraj. 
(L 94/1992 rep.) 
 
 
 

 
 
 

 (4) Se interzice membrilor 
Curţii de Conturi să facă parte 
din partide politice sau să 
desfăşoare activităţi publice cu 
caracter politic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 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. Eu nu pot fi experţi sau 

 
 
 
 
(4) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) NEMODIFICAT 
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arbitri desemnaţi de parte într-un 
arbitraj”. 
 

52     ART. 108 
 
 
    (1) Membrii Curţii de 
Conturi şi judecătorii 
financiari sunt obligaţi: 
 
    a) sa-şi îndeplinească 
funcţia încredinţată cu 
imparţialitate şi în 
respectul Constituţiei; 
    b) sa păstreze secretul 
deliberărilor şi al voturilor 
şi sa nu ia poziţie publica 
sau sa dea consultaţii în 
probleme de competenta 
Curţii de Conturi; 
    c) sa-şi exprime votul 
afirmativ sau negativ în 
adoptarea actelor Curţii 
de Conturi, abţinerea de la 
vot nefiind permisă; 
    d) sa comunice în scris 

37. Alineatul (1) al articolului 
108 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Membrii Curţii de Conturi 
sunt obligaţi: 
 
 

a) să-şi îndeplinească funcţia 
încredinţată cu 
imparţialitate şi cu
respectarea  Constituţiei; 

  

b) să păstreze secretul
deliberărilor şi al voturilor 
şi să nu ia poziţie publică 
sau să dea consultaţii în 
probleme de competenţă a 
Curţii de Conturi. 

 
 

c) să-şi exprime votul 
afirmativ sau negativ în 
adoptarea actelor Curţii de 
Conturi, abţinerea de la 
vot nefiind permisă; 

d) să comunice în scris 

48. Alineatul (1) al articolului 
108 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 108 – (1) NEMODIFICAT 
 
 
 

a) NEMODIFICAT 
 

b) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
c) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
d) NEMODIFICAT 
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preşedintelui Curţii orice 
situaţie care ar putea 
atrage incompatibilitatea 
cu mandatul pe care îl 
exercita; 
 
    e) sa nu permită 
folosirea funcţiilor pe care 
le îndeplinesc în scop de 
reclama comercială sau 
propaganda de orice fel; 
    f) sa se abţină de la 
orice activitate sau 
manifestare contrare 
independentei şi 
demnităţii funcţiei lor. 
 
 

preşedintelui Curţii de 
Conturi orice situaţie care 
ar putea atrage 
incompatibilitatea cu 
mandatul pe care îl 
execută; 

e) să nu permită folosirea 
funcţiilor pe care le 
îndeplinesc în scop de 
reclamă comercială sau 
propagandă de orice fel; 

f) să se abţină de la orice 
activitate sau manifestare 
contrară independenţei şi 
demnităţii funcţiei lor. 

 

 
 

 
 
 
 
e) NEMODIFICAT 

 
 
 
 

f) NEMODIFICAT 
 

 

53 ART. 108 
    (4) Revocarea 
judecătorilor financiari se 
face de Preşedintele 
României, la propunerea 
plenului Curţii de 
Conturi. 
(L 94/1992 rep.) 

38. Alineatul (4) al articolului 
108, se abroga. 
 
  

49. Alineatul (4) al articolului 
108, se abroga. 
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54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ART. 110 
    (1) Procurorul general 
financiar şi procurorii 
financiari sunt numiţi pe 
termen de 6 ani prin 
decret al Preşedintelui 
României, la propunerea 
plenului Curţii de 
Conturi. 
    (2) Funcţia de procuror 
financiar este 
incompatibilă cu oricare 
din activităţile prevăzute 
la art. 107 alin. (2), (3) şi 
(4). 
    (3) Încălcarea grava de 
către procurorii financiari 
a vreuneia din obligaţiile 
prevăzute la art. 108 alin. 
(1), lit. a), d), e) sau f) 
atrage revocarea din 
funcţie a acestora. 
    (4) Revocarea din 
funcţie a procurorilor 
financiari se face de 
Preşedintele României, la 

 39. Articolul 110 se abrogă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Articolul 110 se abrogă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eroare materială 
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propunerea plenului 
Curţii de Conturi.     
(L 94/1992 rep.) 
 
ART. 111.  
 
 
Controlorii financiari sunt 
numiţi de preşedintele 
Curţii de Conturi şi sunt 
supuşi incompatibilităţilor 
prevăzute la art. 107 
alin.(2) şi (4). 
(L 94/1992 rep.) 
 
ART. 112 
 
 
    Procurorii şi controlorii 
financiari se bucura de 
stabilitate. 
(L 94/1992 rep:) 

 
 
 
 
 
40. Articolul 111 se modifică şi 
va avea următorul conţinut: 
„Art.111 - Controlorii 
financiari sunt supuşi 
incompatibilităţilor prevăzute la 
art. 107 alin.4 si 5.” 
 
 
 
401 Articolul 112 se modifică şi 
va avea următorul conţinut: 
 
          (1) Controlorii financiari 
se bucură de stabilitate; 
         
   (2) În cazul reducerii de 
personal şi pensionării, 
controlorilor financiari li se va 
recunoaşte calitatea de auditor 
financiar. 
 

 
 
 
 
 
 51. Articolul 111 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 111 - Auditorii publici 
externi sunt supuşi 
incompatibilităţilor prevăzute la 
art. 107. alin. (4) si (5).” 
 
 
 
52. Articolul 112 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Art. 112 - (1) Auditorii publici 
externi se bucura de stabilitate; 
 
(2) SE ELIMINA 

 
 
 
 
 
 
 
Conform standardelor 
internaţionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu legislaţia care 
reglementează calitatea 
auditorilor financiari membri 
ai Camerei Auditorilor 
Financiari din România 
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     ART. 113 
  
   Judecătorii, procurorii 
şi controlorii financiari nu 
pot fi cercetaţi, reţinuţi, 
arestaţi sau trimişi în 
judecata contravenţională 
sau penală decât la 
cererea procurorului
general al Parchetului de 
pe lângă Curtea Suprema 
de Justiţie, cu aprobarea 
plenului Curţii de Conturi 

 

„Art. 113 – Controlorii 
financiari nu pot fi cercetaţi, 
reţinuţi, arestaţi sau trimişi în 
judecată contravenţională sau  
penală decât la cererea
procurorului general al
parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, cu 
aprobarea  plenului Curţii de 
Conturi.”  

(L 94/1992 rep.) 
 

41. Articolul 113 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
 

„ Art. 113 - Auditorii publici 
externi 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  plenului Curţii de 
Conturi.”  

 

53. Articolul 113 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 

 
 
Sancţiunea „închisorii 
contravenţionale” a fost  
eliminată  

55     ART. 114 
 
    (1) Competenta de 
judecata, pentru
infracţiunile săvârşite de 
membrii Curţii de
Conturi, judecătorii, 
procurorii şi controlorii 
financiari ai acesteia, 
aparţine Curţii Supreme 
de Justiţie, Secţia penală. 

 

 

„Art. 114 – (1) Competenţa de 
judecată pentru infracţiunile 
săvârşite de membrii Curţii de 
Conturi, aparţine Înaltei Curţii 
de Casaţie şi Justiţie – Secţia 
Penală. 

42. Articolul 114 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

 
 
 

54. Articolul 114 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
Art. 114 - (1) NEMODIFICAT 
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    (2) Competenta de 
judecata, pentru
infracţiunile săvârşite de 
judecătorii şi controlorii 
financiari ai camerelor de 
conturi judeţene, aparţine 
Curţilor de apel. 

 
(2) Competenţa de judecată 
pentru infracţiunile săvârşite de 
controlorii financiari ai Curţii 
de Conturi aparţine Curţilor de 
Apel. 

 
    (3) De la data trimiterii 
în judecata penală, 
membrii Curţii de
Conturi, judecătorii, 
procurorii şi controlorii 
financiari sunt suspendaţi 
de drept din funcţiile lor. 
În caz de condamnare 
definitiva, ei sunt excluşi 
de drept, iar în caz de 
achitare, suspendarea 
încetează. 

 

  (3) De la data trimiterii în 
judecată penală, membri Curţii 
de Conturi şi controlorii 
financiari sunt suspendaţi de 
drept din funcţiile lor. În caz de 
condamnare definitivă şi 
irevocabilă ei sunt demişi  de 
drept iar în caz de achitare 
suspendarea încetează.” 

(L 94/1992 rep.) 
 

 

 
 
 

 

 
(2) Competenta de judecata 
pentru infracţiunile săvârşite de 
auditorii publici externi ai 
Curţii de Conturi aparţine 
Curţilor de Apel. 
 
 
 
(3) De la data trimiterii în 
judecată penală, membri 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 
suspendarea încetează.” 
 
 
 
 
 

 
 
Pentru coerenta textului 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru coerenta textului 

56   ART. 115 
 
 

43. Articolul 115 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

55. Articolul 115 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
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    (1) Personalul cu 
funcţii de conducere este 
numit de comitetul de 
conducere, cu excepţia 
celui numit de plenul 
Curţii de Conturi, iar 
personalul de specialitate 
este numit de preşedintele 
Curţii. 
 
    (2) Incompatibilităţile 
la care este supus
personalul de conducere 
şi de specialitate prevăzut 
la alin. (1) sunt cele 
prevăzute în Statutul 
funcţionarilor publici*) şi 
în Codul etic al profesiei. 

 
  (2) Incompatibilităţile la care 
este supus personalul de 
conducere şi de specialitate 
prevăzut la alin. (1) sunt  cele 
prevăzute pentru membrii Curţii 
de Conturi a României. 

(L 94/1992 rep.) 
 
 
 
 
 
 
 

„Art. 115 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 (1) Personalul cu funcţii de 
conducere este  numit de plenul 
Curţii de Conturi, iar personalul 
de specialitate este numit de 
preşedintele Curţii. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 (3) Personalul de conducere şi 
cel de  control şi  audit este 
asimilat funcţiilor de 
preşedinte, vicepreşedinte şi 
judecător de la Tribunalele 

SE ELIMINA 
 
Art. 115 - (1) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
(2)NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) SE ELIMINA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică asimilarea cu 
magistraţii 
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judeţene şi beneficiază de toate 
drepturile cuvenite acestora 
prin lege, ce se vor actualiza 
odată cu modificarea 
prevederilor pentru funcţiile 
cu care s-a făcut asimilarea.  
  
(4) Personalul Secretariatului 
general cu funcţii de
conducere şi de execuţie numit 
în funcţii publice sau ce îşi 
desfăşoară activitatea în baza 
unui contract individual de 
muncă beneficiază de 
drepturile prevăzute de lege 
pentru funcţii similare din 
aparatul Parlamentului, ce se 
vor actualiza odată cu 
modificarea prevederilor 
pentru funcţiile cu care s-a 
făcut asimilarea.” 

 
(4) SE ELIMINA 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sancţiunea „închisorii 
contravenţionale” a fost  
eliminată  

57     ART. 116 
 
 
  

44. Articolul 116 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 116 se modifică şi va avea 

56. Articolul 116 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
SE ELIMINA 

 
 
 
Exigenţa de tehnică 
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Nr. 
crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 (1) Mandatul de membru 
al Curţii de Conturi, de 
judecător şi de procuror 
financiar încetează: 
 
    a) la expirarea 
termenului pentru care a 
fost numit sau în caz de 
demisie, de pierdere a 
drepturilor electorale, de 
excludere de drept ori de 
deces; 
 
    b) în situaţiile de 
incompatibilitate sau de 
imposibilitate a exercitării 
funcţiei mai mult de 6 
luni; 
 
 
 
 
    c) în caz de încălcare a 
prevederilor art. 16 alin. 
(3) sau ale art. 37 alin. (3) 

următorul cuprins: 
Mandatul de membru al Curţii 
de Conturi  încetează: 
 
 
 

a) la expirarea termenului 
pentru care a fost numit 
sau în caz de demisie, de 
pierdere a drepturilor 
electorale, de demitere  de 
drept ori de deces; 

 
 
b) în situaţiile de

incompatibilitate sau de 
imposibilitate a
exercitării funcţiei  mai 
mult de 6 luni  ; 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 116 – (1) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
a) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
b) în situaţiile de
incompatibilitate sau de 
imposibilitate a  exercitării 
funcţiei  mai mult de 6 luni 
consecutive; 

 Pentru rigoare normativă 

 
  
 
 
c) SE ABROGA 
 
 

legislativă 
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crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

din Constituţie; 
 
    d) în cazul revocării din 
funcţie. 
 
 
    (2) Mandatul de 
judecător sau, după caz, 
de procuror financiar 
încetează şi în caz de 
reorganizare, ca urmare a 
reducerii, prin lege, a 
numărului de posturi, 
precum şi în cazul 
refuzului de a ocupa un 
alt post corespunzător de 
judecător sau de procuror 
financiar, ca urmare a 
acestei reorganizări. 
(Legea nr. 77/31.I.2002) 
 
    (3) Eliberarea din 
funcţie a judecătorilor şi a 
procurorilor financiari
aflaţi în situaţia prevăzută 
la alin. (2) se face de 

 

 În perioada când postul este 
rezervat, acesta poate fi ocupat 
numai prin contract de muncă pe 
durată determinată.” 

 
d) în cazul revocării din 

funcţie. 
 
 
 

     (2) După încetarea 
mandatului, în condiţiile legii, 
consilierii de conturi au dreptul 
să revină: în postul ocupat 
anterior, dacă numirea lor la 
Curtea de Conturi s-a făcut de pe 
un post dintr-o instituţie publică, 
sau de controlor financiar. 
 
 
 
  
 
 
  

  

 
 
d) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
(2) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) NEMODIFICAT 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exigenţa de tehnică 
legislativă 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

Preşedintele României, la 
propunerea plenului 
Curţii de Conturi, care 
hotărăşte cu votul
majorităţii membrilor 
prezenţi. (Legii 
nr.77/31.I.2002) 

  

    (4) Judecătorii, 
respectiv procurorii 
financiari, de la camerele 
de conturi judeţene şi a 
municipiului Bucureşti 
pot fi menţinuţi în funcţie 
pana la împlinirea vârstei 
de 65 de ani, la 
propunerea preşedintelui 
Secţiei jurisdicţionale, 
respectiv a procurorului 
general financiar, cu 
avizul preşedintelui Curţii 
de Conturi. (Legea nr. 
77/31.I.2002) 
    (5) Judecătorii, 
respectiv procurorii 
financiari, de la Curtea de 
Conturi pot fi menţinuţi în 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) SE ABROGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( 5) SE ABROGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Conform prevederilor 
constituţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform prevederilor 
constituţionale. 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

funcţie pana la împlinirea 
vârstei de 70 de ani, la 
propunerea preşedintelui 
Curţii de Conturi, cu 
consultarea preşedintelui 
Secţiei jurisdicţionale, 
respectiv a procurorului 
general financiar, cu 
avizul plenului Curţii de 
Conturi. (Legea nr. 
77/31.I.2002) 
 

58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ART. 117 
    Judecătorii şi 
procurorii financiari 
răspund disciplinar 
pentru abaterile de la 
îndatoririle de serviciu, 
precum şi pentru 
comportările care 
dăunează interesului 
serviciului sau 
prestigiului Curţii de 
Conturi. 
(L 94/91992 rep. ) 
    ART. 118 

45. Articolele 117 - 120, se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57. Articolele 117 - 120, se 
abrogă. 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Sunt abateri 
disciplinare: 
    a) întârzierea 
sistematica sau 
neglijenţa repetată în 
efectuarea lucrărilor; 
    b) absentele 
nemotivate de la 
serviciu; 
    c) exercitarea în afară 
cadrului legal sau 
omisiunea de a îndeplini 
atribuţiile prevăzute de 
lege; 
    d) nerespectarea 
secretului deliberării 
sau a confidenţialităţii 
lucrărilor care au acest 
caracter; 
    e) manifestările care 
aduc atingere onoarei 
sau probităţii 
profesionale. 
(L 94/91992 rep. ) 
 
    ART. 119 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    (1) Sancţiunile 
disciplinare ce se pot 
aplica judecătorilor şi 
procurorilor financiari 
în raport cu gravitatea 
abaterilor sunt: 
    a) observaţie; 
    b) mustrare; 
    c) diminuarea 
salariului cu pana la 
15% pe o perioada de 1-
3 luni; 
    d) suspendarea 
dreptului de avansare 
pe o perioada de 1-3 ani; 
    e) suspendarea din 
funcţie pe timp de 
maximum 6 luni. 
    (2) În timpul 
suspendării din funcţie, 
judecătorului sau 
procurorului financiar 
nu i se plăteşte salariul. 
 
    ART. 120 
    (1) Acţiunea 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  
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SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 disciplinară, în cazul 
abaterilor de la art. 118, 
se exercita de către 
preşedintele Curţii de 
Conturi. 
    (2) Acţiunea 
disciplinară se exercita 
în termen de cel mult 30 
de zile de la data 
înregistrării actului de 
constatare, dar nu mai 
târziu de 1 an de la data 
săvârşirii abaterii 
disciplinare. 
    (3) Acţiunea 
disciplinară se judeca de 
către o comisie de 
disciplina, formată din 2 
consilieri de conturi din 
cadrul Secţiei 
jurisdicţionale a Curţii 
de Conturi, numiţi de 
plenul Curţii. 
(L 77/2002) 
    (4) Împotriva 
hotărârii comisiei de 
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crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

disciplina cel în cauza 
poate face contestaţie în 
termen de 15 zile de la 
comunicare. 
(L 94/1992 rep. ) 
    (5) Contestaţia se 
judeca de un complet 
constituit din 3 consilieri 
de conturi din cadrul 
Secţiei jurisdicţionale a 
Curţii de Conturi, 
numiţi de plenul Curţii. 
(L 77/2002) 
 

59. 
 
 
 
60. 

CAPITOLUL. VIII
Atribuţiile organelor de 
conducere 

 

 
   ART. 122 
 
 
Atribuţiile plenului Curţii 
de Conturi sunt: 
 
 
    a) sa supună 

45.1. Capitolul VIII Atribuţiile 
organelor de conducere devine 
Capitolul VI 
 
46. Articolul 122 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art.122 (1) Atribuţiile  Plenului 
Curţii de Conturi sunt: 
 
 
a) adoptă politicile şi strategiile 

 
58. SE ELIMINA 
 
 
59. Articolul 122 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art. 122 – (1) Atribuţiile 
plenului Curţii de Conturi sunt: 
 
 
a)NEMODIFICAT 

 
 
 
 
 
 
 
Rigoare normativă 
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crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

Preşedintelui României
propunerile de numire şi 
de revocare din funcţie a 
judecătorilor financiari şi 
sa numească dintre aceştia 
pe preşedinţii colegiilor 
jurisdicţionale; 

 Curţii de Conturi; 

 
    b) sa supună 
Preşedintelui României
propunerile de numire şi 
de revocare din funcţie a 
procurorului general
financiar şi a procurorilor 
financiari; 

 

 

 b) aprobă normele  proprii de 
control şi de audit extern ale 
Curţii de Conturi şi dispune 
publicarea lor în Monitorul 
oficial al României; 

    c) sa aprobe 
Regulamentul de
organizare şi funcţionare 
a Curţii de Conturi, Codul 
etic al profesiei şi statul 
de funcţii; 

 
c) aprobă manualele de audit şi 
ghiduri pe domenii specifice 
elaborate pe baza normelor 
proprii ale Curţii de Conturi 
precum şi alte norme  
procedurale; 

 
    d) sa aprobe programul 
de control financiar anual 
al Curţii de Conturi; 
 

 
 
 
 
 

 
 

       
 

  

  

 
d) aprobă programele anuale de 
control şi de audit extern ale 
Curţii de Conturi; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) aprobă normele  proprii 
privind activitatea specifica a 
Curţii de Conturi. 
 
 
 
 
c) NEMODIFICAT 
 

 

 
 
d) aprobă programele anuale de 
activitate ale Curţii de Conturi; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sunt opozabile numai Curţii 

de Conturi. Nu se justifica 
publicarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rigoarea textului 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

    e) sa emită avize 
potrivit art. 92 lit. a), 
precum şi asupra
Raportului public anual al 
Curţii de Conturi; 

 

e) aprobă modul de desfăşurare a 
acţiunilor de control sau de 
audit extern solicitate prin 
hotărârile Camerei Deputaţilor 
sau ale Senatului precum şi al 
altor acţiuni care nu sunt 
prevăzute în programul anual de 
activitate a Curţii de Conturi; 

 
 
 
 
    f) sa hotărască asupra 
modificării organizării 
interne a Curţii de 
Conturi, în limitele legii, 
fără a se afecta 
competentele sale legale 
şi prevederile bugetului 
propriu; 
 
    g) sa emită instrucţiuni 
cu caracter obligatoriu 
pentru organele de control 
financiar ale Curţii de 
Conturi, necesare pentru 
exercitarea în bune 
condiţii a competentei 
acesteia; 

 
f) aprobă statul de funcţii a 
personalului Curţii de Conturi. 
 
 
 
 
 
 
 
g) aprobă denumirea, sfera de 
activitate şi structura
organizatorică a departamentelor 
Curţii de Conturi; 

 
g) NEMODIFICAT 

 
 
 
 

e) aprobă modul de desfăşurare a 
unor acţiuni specifice solicitate 
prin hotărârile Camerei 
Deputaţilor sau ale Senatului 
care nu sunt deja prevăzute in 
program; 
 
 
 
f) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rigoarea textului 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
    h) sa dezbată şi sa 
promoveze proiectul
bugetului Curţii de
Conturi în vederea 
integrării acestuia în 
bugetul de stat; 

 
h) aprobă proiectul de buget al 
Curţii de Conturi; 

    

 
    i) sa ceara periodic şi sa 
examineze rapoartele
asupra activităţii secţiilor 
Curţii şi camerelor de 
conturi judeţene; 

 
i) dezbate şi hotărăşte 
transmiterea execuţiei bugetului 
Curţii de Conturi, Parlamentului;

 
 
    j) sa aleagă pe cei 3 
consilieri de conturi care 
sunt membri ai 
comitetului de conducere; 
 
    k) sa aleagă pe
consilierii de conturi la 
care se referă art. 120 
alin. (3) şi (5); 

 

 
 

 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
k) aprobă regulamentul propriu 
al plenului, regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
Curţii de Conturi, regulamentul 
concediilor personalului Curţii 
de Conturi, regulamentul 

 
h) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
i) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
j) SE ABROGA 
 
 
 
 
k)  NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eroare materiala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 157



Nr. 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 
 
 
 
 
    l) sa examineze şi sa 
aprobe propunerea de 
ordine de zi a şedinţei 
plenului, formulată de 
preşedintele Curţii; 
     
 
 
 
 
m) sa examineze şi sa 
aprobe cercetarea,
reţinerea, arestarea sau 
trimiterea în judecata 
penală sau 
contravenţională a 
judecătorilor, procurorilor 
şi controlorilor financiari. 

    

 
 

prevăzut la art.12 alin.(2), codul 
de conduită etică şi profesională 
a personalului Curţii de Conturi, 
precum şi alte regulamente 
specifice; 
   
l) aprobă  structura
organizatorică a Curţii de 
Conturi, numeşte directorii, 
directorii adjuncţi, şefii de 
servicii, secretarul general al 
Curţii de Conturi  şi stabileşte 
atribuţiile acestora, prin fişa 
postului; 

 l) NEMODIFICAT 

   
m) aprobă rapoartele prevăzute a 
fi comunicate Parlamentului; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
m) NEMODIFICAT 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n) emite avize potrivit art. 92; 
   
o) aprobă structura 
organizatorică a secretariatului 
general şi atribuţiile 
compartimentelor din cadrul 
acestuia; 
   
p) hotărăşte asupra modificării 
organizării interne a Curţii de 
Conturi, în limitele legii; 
   
r) emite norme şi instrucţiuni cu 
caracter obligatoriu pentru
organele de control financiar ale 
Curţii de Conturi; 

 r) NEMODIFICAT 

   
s) solicită periodic şi 
examinează rapoartele  asupra 
activităţii departamentelor 
Curţii de Conturi şi a Camerelor 
de Conturi; 

 
s) NEMODIFICAT 

   
t) examinează şi aprobă 
propunerea de ordine de zi a 
şedinţei plenului formulată de 

 
n) NEMODIFICAT 
 
o) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
p) NEMODIFICAT 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
t) NEMODIFICAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acurateţea textului. 
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crt.  

TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preşedintele Curţii; 
  
u) examinează şi aprobă 
cercetarea, trimiterea spre
cercetare, reţinere sau arestare 
ori trimiterea în judecată penală 
sau contravenţională a
controlorilor financiari; 

 

 

u) examinează şi aprobă 
cercetarea, trimiterea spre 
cercetare, reţinere sau arestare 
ori trimiterea în judecată penală 
a auditorilor publici externi; 

   
v) aprobă lista cuprinzând 
posturile vacante care urmează a 
fi scoase la concurs precum şi 
tematicile şi organizarea 
concursurilor pentru ocuparea 
posturilor vacante; 
   
z) aprobă contractarea de lucrări, 
bunuri, servicii sau alte prestaţii 
necesare funcţionării Curţii de 
Conturi; 
            
x) alte atribuţii stabilite prin lege 
sau prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Curţii 
de Conturi, potrivit legii”. 
 

 
 
 

 
 
v) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
z) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
X) SE ELIMINA  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exigenţa de tehnică 

legislativă 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 

La articolul 122 alineatul (1) 
după litera x) se introduce 
alineatul (2), care va avea 
următorul cuprins:  
(2) Alte atribuţii stabilite prin 
lege sau prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Curţii 
de Conturi, potrivit legii”. 
 

61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ART. 124 
Atribuţiile comitetului 
de conducere al Curţii 
de Conturi sunt: 
    a) sa emită avize 
potrivit art. 92 lit. b); 
    b) sa organizeze 
efectuarea controalelor 
solicitate prin hotărârile 
Camerei Deputaţilor sau 
ale Senatului, precum şi 
a altor controale care nu 
sunt prevăzute în 
programul de control 
anual al Curţii de 
Conturi; 
    c) sa iniţieze 

47. Articolele 124 şi 125, se 
abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Articolele 124 şi 125, se 
abrogă. 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procedurile de cercetare 
a cazurilor de 
incapacitate şi 
incompatibilitate în 
îndeplinirea funcţiilor 
de către membrii Curţii 
şi judecătorii financiari; 
    d) sa aprobe lista 
cuprinzând posturile 
vacante care urmează sa 
fie scoase la concurs în 
vederea ocupării lor; 
    e) sa aprobe tematicile 
şi sa organizeze 
concursurile şi probele 
de selecţie pentru 
ocuparea posturilor 
vacante din cadrul 
compartimentelor Curţii 
de Conturi, potrivit 
listei aprobate; 
    f) sa numească 
directorii direcţiilor de 
control, şefii de serviciu 
din cadrul diviziilor 
sectoriale şi directorii 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

direcţiilor de control 
financiar ale camerelor 
de conturi judeţene; sa 
numească secretarul 
general al Curţii de 
Conturi şi sa stabilească 
atribuţiile acestuia; 
(Legea 77/31.I.2002) 
    g) sa aprobe 
autorizaţiile pentru 
contractarea de lucrări, 
bunuri, servicii sau alte 
prestaţii necesare 
funcţionarii Curţii de 
Conturi; 
    h) sa examineze şi sa 
aprobe propunerea de 
ordine de zi a şedinţei 
comitetului de 
conducere, formulată de 
preşedintele Curţii; 
    i) sa exercite, în ceea 
ce priveşte activitatea 
Curţii de Conturi, 
personalul şi regimul de 
lucru, prerogativele care 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
SI COMPLETĂRILE 

ULTERIOARE 

TEXT PROPUNERE 
LEGISLATIVĂ  

AMENDAMENT PROPUS  MOTIVAREA 
SUSŢINERII 

AMENDAMENTULUI 

 
 
 
 
 
 
 
 

nu sunt atribuite,
conform prezentei legi, 
plenului sau 
preşedintelui Curţii; 

  

(L 94/1992 rep. ) 
    j) sa aprobe reducerea 
vechimii în funcţii 
juridice necesare 
ocupării funcţiei de 
judecător financiar sau 
procuror financiar, 
prevăzută la art. 106 
alin. (2) şi la art. 110 
alin. (1), cu pana la 2 
ani.(Legea 77/31.I.2002) 
 
ART.125 
Comitetul de conducere 
poate funcţiona în 
prezenta a cel puţin 2/3 
din numărul membrilor 
săi, iar hotărârile se 
adopta cu votul 
majorităţii membrilor 
prezenţi. 
(L 77/2002) 
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TEXT LEGE NR. 94/92 
CU MODIFICARILE 
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62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ART. 126 alin.  (1) 
 
 

f) sa numească 
personalul Curţii de 
Conturi, cu excepţia 
celui numit de Plen 
sau Comitetul de 
conducere si sa 
dispună, daca este 
cazul, revocarea din 
funcţie a acestora, in 
condiţiile legii. 

 
 
 
 
    i) sa hotărască 
constituirea de grupe de 
control interdivizii, care 
vor funcţiona numai pe 
durata realizării sarcinii 
de control atribuite. 
(L 94/1992 rep. ) 
 
 

48. Alin (1) litera i) a 
articolului 126 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      „ i) alte atribuţii ce pot fi 
stabilite prin Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Curţii 
de Conturi. 
 
 
 
 
 

61. La articolul 126 alineatul 1, 
literele f) si i) se modifica si 
vor avea următorul cuprins: 
f) Sa numească personalul 
Curţii de Conturi, cu excepţia 
celui numit de plen si sa 
dispună, daca este cazul, 
detaşarea sau revocarea din 
funcţie a acestuia, in condiţiile 
legii, iar pentru personalul 
Autorităţii de Audit, aceste 
atribuţii se exercita numai cu 
acordul preşedintelui acesteia. 
 
 
 
 
i) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aceasta prevedere este 
corelata cu statutul specific al 
Autorităţii de Audit. 
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63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 (2) Atribuţiile prevăzute 
la alin.(1) se exercită în 
lipsa preşedintelui Curţii 
de Conturi, de
vicepreşedintele acesteia 

 

(L 77/2002) 
 
 
 

49. Alin. (2) al articolului 126 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 „ (2) Atribuţiile 
vicepreşedinţilor şi consilierilor 
de conturi se stabilesc şi se 
aprobă prin regulamentul 
propriu, de plenul Curţii de 
Conturi la propunerea 
preşedintelui Curţii de Conturi.” 
 
 
50. La articolul 126, după alin. 
(2) se introduce alin (3) cu 
următorul cuprins: 
 
 
   „(3) În exercitarea 
atribuţiilor sale, preşedintele 
Curţii de Conturi emite 
ordine.” 

62. Alineatul (2) al articolului 
126 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
(2) NEMODIFICAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
63. La articolul 126, după alin. 
(2) se introduce alin (3) cu 
următorul cuprins: 
 
 
 
(3) NEMODIFICAT 

65  50.1. Capitolul IX Abateri şi 
sancţiuni devine Capitolul VII 
 

64. Titlul Capitolului IX se 
modifica si va avea următorul 
cuprins: 

Acurateţea textului 
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 „Abateri si infracţiuni” 
66   ART. 127 

 
 
    b) neaducerea la 
îndeplinire a măsurilor 
dispuse prin decizii în 
baza art. 95, rămase 
definitive - cu amenda 
civilă egala cu salariul pe 
2-5 luni al persoanei din 
vina căreia nu au fost 
aduse la îndeplinire 
măsurile stabilite. 
(L 94/1992 rep. ) 
 

51. Litera b) a articolului 127 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(b)  neîndeplinirea măsurilor 
dispuse în baza    art. 93 alin. 
(1), literele b) – e) şi art. 95 – cu 
amendă civilă egală cu salariul 
de la 2 până la 5 luni al 
persoanei din vina căreia nu au 
fost aduse la îndeplinire 
măsurile stabilite.”   
 

65. Litera b) a articolului 127 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
b) NEMODIFICAT 

 

67 
 

   
ART.128 
Încălcarea obligaţiilor 
prevăzute la art. 4 alin. (2) 
se penalizează cu 500.000 
lei pentru fiecare zi de 
întârziere. 
(L 77/2002) 
 

51.1. Articolul 128 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
„Art.128 – Încălcarea 
obligaţiilor prevăzute la art.4, 
alin.(2) din prezenta lege se 
penalizează cu 50 lei pentru 
fiecare zi întârziere” 

66. Articolul 128 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.128 – Încălcarea 
obligaţiilor prevăzute la art.4, 
alin.(2) din prezenta lege se 
penalizează cu 50 lei pentru 
fiecare zi de întârziere” 

 

68   - - 67. După articolul 128 se Permite închiderea ciclului 
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introduce un articol nou, art. 
1281, care va avea următorul 
cuprins: 
„Art. 1281 - Nerecuperarea 
prejudiciilor ca urmare a 
nedispunerii si neurmăririi de 
către conducerea entităţii a 
masurilor transmise de Curtea 
de Conturi constituie 
infracţiune si se pedepseşte cu 
închisoare de la 6 luni la 3 
ani.” 

de valorificare a rapoartelor 
de audit prin care se constata 
săvârşirea de prejudicii. 
 
 
 
 
 
 
 

69     ART. 129 
 
 
    (1) Abaterile prevăzute 
la art. 127 şi 128 se 
constata de către 
controlorii Curţii de
Conturi, iar amenda se 
stabileşte de colegiul 
jurisdicţional potrivit art. 
40. 

 

„Art.129 – (1) Abaterile 
prevăzute la art. 127 şi 128 se 
constată de controlorii 
financiari ai Curţii de Conturi 
iar amenda se stabileşte potrivit 
Regulamentului aprobat
conform art. 12 alin. 2. 

    (2) Sumele 
reprezentând amenzi
civile stabilite prin

 
 

  (2) Sumele reprezentând 
amenzi civile se fac venit la 
bugetul statului” 

52. Articolul 129 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 

 

„ Art. 129 – (1) Abaterile 
prevăzute la art. 127 şi 128 se 
constată de auditorii publici 
externi ai Curţii de Conturi iar 
amenda se stabileşte potrivit 
Regulamentului aprobat 
conform art. 12 alin. 2. 

 

68. Articolul 129 se modifică şi 
va avea următorul cuprins 
 

 
(2) Sumele reprezentând amenzi 
civile se fac venit la bugetul de 
stat.” 

 
 
 
Pentru punerea de acord cu 
terminologia utilizata in 
corpul legii. 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 
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hotărâri definitive ale 
organelor de jurisdicţie 
ale Curţii de Conturi se 
fac venit la bugetul de 
stat. 
(L 94/1992 rep. ) 

 

70     
 
 
 
    Art. 130 - Dispoziţiile 
referitoare la activitatea 
de jurisdicţie se 
completează cu 
prevederile Codului de 
procedura civilă, precum 
şi cu orice alte dispoziţii 
legale, în măsura în care 
prin prezenta lege nu se 
dispune altfel. 
(L 94/1992 rep. ) 
 
 
 
 
 

 53. Capitolul X cu articolele 
130-135 se abrogă: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. SE ELIMINA  
 
 
 
Art. 130 se modifica si va avea 
următorul cuprins: 
 

„ Art. 130 - (1) În scopul 
aplicării prevederii de la art. 
11 alin.(5) denumirea funcţiei 
de „controlor financiar” se va 
înlocui cu denumirea de 
„auditor public extern”. 

 
(2) Auditorii publici 

externi au obligaţia de a 
parcurge o perioadă de 
pregătire în cadrul Curţii de 
Conturi care se va finaliza 
printr-un interviu pentru 

 
 
 
 
 
Acurateţea textului 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform standardelor 
internaţionale 
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Art. 131 – (1) Cauzele la 
care se refera art. 40 – 41 
aflate in curs de judecata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verificarea cunoştinţelor 
însuşite. Modul de organizare 
al pregătirii profesionale a 
auditorilor publici externi se 
va stabili prin norme speciale 
aprobate de plenul Curţii de 
Conturi. 
 
3) Posturile din cadrul 
plenului Curţii de Conturi 
rămase vacante pe perioada 
mandatului actualilor 
consilieri de conturi pot fi 
ocupate  doar pentru perioada 
rămasă a mandatului existent. 
 
4) In termen de 90 de zile de la 
intrarea in vigoare a prezentei 
legi, se va elabora legea 
speciala privind statutul si 
salarizarea personalului Curţii 
de Conturi. 
 
Articolele 131 – 135,  se 
abroga. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru a înlătura 
interpretările ce  se pot face  
cu privire la perioada 
mandatului consilierilor de 
conturi  în funcţie. 
 
 
 
In conformitate cu 
prevederile art. 6 din 
prezenta lege. 
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se vor soluţiona de 
organele competente la 
data când au fost sesizate. 
 
(2) Pana la data de 1 
decembrie 1992 
contestaţiile împotriva 
deciziilor de imputare si 
angajamentele de plata, a 
căror judecare intra in 
competenta Curţii de 
Conturi, se depun la 
tribunalele judeţene si, 
respectiv, la Tribunalul 
Bucureşti, care le vor 
înregistra intr-o evidenta 
separata. După 
constituirea colegiilor 
jurisdicţionale ale Curţii 
de Conturi, contestaţiile 
înregistrate vor fi remise 
acestora, potrivit, 
competentei prevăzute de 
prezenta lege. 
 
Art. 132 – Prin acte de 
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imputaţie, in sensul 
prezentei legi, se înţelege 
deciziile de imputare si, 
după caz, angajamentele 
de plata luate in scris, 
potrivit Codului muncii. 
 
Art. 133 – Membrii Curţii 
de conturi sunt numiţi de 
Parlament in termen de 60 
de zile de la data intrării 
in vigoare a prezentei 
legi. 
 
Art. 134 In termen de 30 
de zile de la numirea 
membrilor Curţii de 
Conturi, preşedintele 
acesteia va asigura 
numirea personalului cu 
funcţii de conducere, a 
personalului de 
specialitate si a celuilalt 
personal necesar 
funcţionarii Curţii. 
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Art. 135 – fondurile 
necesare pentru 
funcţionare in anul 1992 a 
Curţii de Conturi se aloca 
de Guvern din rezerva 
bugetara la dispoziţia 
acestuia. 
 
Art. 136 – In înţelesul 
prezentei legi Camera de 
Conturi a Municipiului 
Bucureşti se asimilează cu 
camerele de conturi 
judeţene. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 136 - NEMODIFICAT 

71 Art. II. – (1) In vederea 
încadrării in numărul de 
posturi prevăzut la art. 9, 
astfel cum a fost 
nemodificat prin prezenta 
lege, Parlamentul va 
proceda la numirea noilor 
membri ai Curţii de 
Conturi, potrivit 
procedurii prevăzute la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE ABROGA 
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art. 104 si 105 din Legea 
nr. 94/1992 privind 
organizarea si 
funcţionarea Curţii de 
Conturi, republicata. 
(L 77/2002) 
 
 
Art. III. – Art. 48 alin. 
(2) si art. 100 alin. (3) din 
Legea nr. 94/1992 privind 
organizarea si 
funcţionarea Curţii de 
Conturi, republicata in 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
116 din 16 martie 2000, 
precum si orice alte 
prevederi contrare 
prezentei legi se abroga. 
(L 77/2002) 
 
Art. IV – Legea nr. 
94/1992, republicata, cu 
modificările si 
completările ulterioare, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. II. Legea nr. 94/1992 
republicata, privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii de Conturi, 
publicată în  Monitorul Oficial al 
României, Partea I-a nr. 16 din 

 
 
 
 
 
 
 
 
 SE ABROGĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. II. - Legea nr. 94/1992 
republicata, privind organizarea 
şi funcţionarea Curţii de Conturi, 
publicată în  Monitorul Oficial al 

 
 
 
 
 
 
 
 
SI-A FACUT EFECTELE 
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inclusiv cu cele aduse 
prin prezenta lege, va fi 
republicata in Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor 
o noua numerotare. 
(L 77/2002) 

16 martie 2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege va fi republicata, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 
 

României, Partea I nr. 116 din 
16 martie 2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
precum şi cu cele aduse prin 
prezenta lege va fi republicata, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
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1 Art. 109 – Membrii Curţii 
de conturi nu pot fi 
cercetaţi, retinuti, arestati 
sau trimisi in judecata 
penala sau 
contraventionala decat la 
cererea  procurorului 
general al Parchetului de 
pe langa Curtea Suprema 
de Justitie, cu aprobarea 
Birourilor permanente ale 
celor doua Camere ale 
Parlamentului, la 
propunerea comisiilor de 
specialitate prevazute la 
art. 104 alin (1) si (2) 

 
 
 

Articolele 109 se abroga. 
 
Autor: Ministerul Justitiei 

Amendamentul se impune luand 
in considerare Recomandarea XII 
cuprinsa in Raportul Grupului de 
state impotriva coruptiei al 
Consiliului Europei (GRECO), 
adoptat de Plenara din 28 iunie – 
2 iulie 2004, in sensul ca 
legislatia nationala sa se modifice 
in sensul restrangerii categoriilor 
de persoane care se bucura de 
imunitate de urmarire penala. 
Persoanele prevazute la art. 109 
si 113 din Legea nr. 94/1992 vor 
raspunde penal si contraventional 
potrivit dreptului comun. 
In acelasi sens au fost modificate 
in ultimii ani prevederile 
referitoare la: 
- membrii Guvernului (prin OUG 
nr. 3/2005 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 115/1999 
privind responsabilitatea 
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ministeriala); 
- notarii publici (prin OUG nr. 
25/2005 pentru abrogarea art. 3.1 
din Legea notarilor publici) 
- avocatii si executorii 
judecatoresti (prin OUG nr. 
190/2005) 
 
TEXTUL INITIAL NU 
CONSFINTESTE 
IMUNITATEA PENTRU 
MEMBRII CURTI DE 
CONTURI 

2 Art. 113 – Controlorii 
financiari nu pot fi 
cercetati, retinuti, arestati 
sau trimisi in judecata 
contraventionala sau 
penala decat la cererea 
procurorului general al 
Parchetului de pe langa 
Curtea Suprema de 
Justitie, cu aprobarea 
plenului Curtii de Conturi 

 
 

Articolul 113 se abroga. 
 
Autor. Ministerul Justitiei 

Amendamentul se impune luand 
in considerare Recomandarea XII 
cuprinsa in Raportul Grupului de 
state impotriva coruptiei al 
Consiliului Europei (GRECO), 
adoptat de Plenara din 28 iunie – 
2 iulie 2004, in sensul ca 
legislatia nationala sa se modifice 
in sensul restrangerii categoriilor 
de persoane care se bucura de 
imunitate de urmarire penala. 
Persoanele prevazute la art. 109 
si 113 din Legea nr. 94/1992 vor 
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raspunde penal si contraventional 
potrivit dreptului comun. 
In acelasi sens au fost modificate 
in ultimii ani prevederile 
referitoare la: 
- membrii Guvernului (prin OUG 
nr. 3/2005 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 115/1999 
privind responsabilitatea 
ministeriala); 
- notarii publici (prin OUG nr. 
25/2005 pentru abrogarea art. 3.1 
din Legea notarilor publici) 
- avocatii si executorii 
judecatoresti (prin OUG nr. 
190/2005) 
 
TEXTUL IN VIGOARE 
ASIGURA IMUNITATEA, 
PRIN CORELARE CU 
STATUTUL 
MAGISTRATILOR 
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