
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
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, modificată şi completată prin Legea nr. 77 
din 31 ianuarie 2002 se modifică şi se completează după cum urmează. 

 
1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: 
„Art. 1 – (1) Curtea de Conturi este instituţia supremă care 

exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de 
întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public. 

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

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

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

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

 
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: 
1. „Instituţie supremă de control” – organism public care 

indiferent de modul în care este desemnat, constituit sau organizat, 
exercită în virtutea legii cea mai înaltă funcţie de control a statului. 

2. „Controlul” – activitatea prin care se stabileşte modul de 
respectare a legii privind constituirea, administrarea şi utilizarea 
fondurilor publice. 

3. „Auditul” – examinarea activităţilor privind resursele 
financiare publice având la bază informaţiile financiare şi nefinanciare 
care să permită evaluarea gestionării bugetului şi a altor fonduri şi 
activităţi publice, şi a responsabilităţii entităţii auditate, în vederea 
exprimării unei opinii calificate. 

4. „Auditul performanţei” – analizarea independentă a modului 
economic eficient şi eficace în care o entitate, program, activitate sau 
operaţiune funcţionează. 

5. „eficacitate” – măsura în care obiectivele date sunt îndeplinite 
de către auditat, comparând rezultatele obţinute cu cele preliminate din 
activitatea entităţii auditate. 

6. „eficienţă” – obţinerea unor rezultate maxime pe baza 
resurselor utilizate în îndeplinirea activităţii entităţii auditate. 

7. „economicitate” – achiziţionarea resurselor necesare realizării 
activităţii entităţii auditate la costul cel mai scăzut, concomitent cu 
respectarea cerinţelor de calitate a acestora. 

8. „Proceduri de control şi de audit” – testele, instrucţiunile, 
verificările, analizele şi detaliile care trebuiesc derulate în mod 
sistematic şi rezonabil. 

9. „Standardele de audit” – orientările minime pentru auditor 
care îl ajută şi îl determină asupra întinderii etapelor şi procedurilor de 
audit faţă de care se evaluează calitatea rezultatelor auditului. 

10. „Entitate auditată” – instituţia, persoana, programul, 
activitatea sau funcţia supusă auditului. 



 3

11. „Opinia de audit” – o exprimare scrisă a concluziilor 
auditului în ceea ce priveşte acurateţea şi veridicitatea datelor şi 
documentelor ce exprimă o anumită activitate. 

12. „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, fondurile nerambursabile sau cele provenite din credite 
externe contractate sau garantate de stat precum şi din alte fonduri având 
ca destinaţie satisfacerea intereselor publice.” 

 
3. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
„Art. 3 – (1) Curtea de Conturi prezintă anual Parlamentului un 

Raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public naţional din 
exerciţiul bugetar expirat, cuprinzând şi neregulile constatate. 

(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 car este competentă. 

(4) Raportul anual al Curţii de Conturi se publică în Monitorul 
Oficial al României. 

 
4. Alineatele 1 şi 2 ale articolului 4 se modifică si vor avea 

următorul cuprins: 
„Art. 4 – (1) Curtea de Conturi are acces neîngrădit la sediile şi 

toate actele, documentele, informaţiile şi bazele de date necesare 
exercitării atribuţiilor sale, oricare ar fi persoanele juridice sau fizice 
deţinătoare. 

(2) Toate persoanele juridice şi fizice deţinătoare sunt obligate 
să transmită actele, documentele şi informaţiile solicitate la termenele 
stabilite de Curte. 

 
5. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce un alineat 

nou, alineatul (2) cu următorul cuprins: 
„Art. 5 – (2) Proiectul de buget însoţit de fundamentarea cifrelor 

înscrise în acesta se aprobă de Plenul Curţii de Conturi şi se înaintează 
Guvernului pentru a fi inclus în proiectul bugetului de stat supus 
legiferării.” 
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6. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins: 
„Art. 8 – (1) Curtea de Conturi se compune din 18 consilieri de 

conturi care sunt membrii ai acesteia şi alcătuiesc Plenul Curţii de 
Conturi. 

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

 
7. Articolul 9, se abrogă. 
 
8. Articolul 10 va avea următorul cuprins: 
„Art. 10 – (1) Curtea de Conturi este condusă de către plen, de 

comitetul de conducere, de preşedintele şi vicepreşedintele Curţii de 
Conturi, care sunt consilieri de conturi. 

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

(3) Comitetul de conducere se compune din preşedintele Curţii 
de Conturi, vicepreşedintele acesteia, preşedinţii de secţii şi trei 
consilieri de conturi, aleşi de plenul Curţii pe o perioadă de doi ani. 

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

(5) Preşedintele Curţii de Conturi conduce şedinţele plenului şi 
ale comitetului. În cazul lipsei preşedintelui, vicepreşedintele sau 
membrul curţii care îl înlocuieşte va prezida şedinţele. 

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

 
9. Articolul 11 va avea următorul cuprins: 
„Art. 11 – (1) Secţiile cuprind consilieri de conturi repartizaţi de 

plenul Curţii de Conturi şi sunt conduse de către unul din aceştia în 
calitate de preşedinte al secţiei. 

(2) Secţiile au în componenţa lor departamente. 
(3) În cadrul departamentelor pot fi organizate direcţii, servicii, 

birouri şi compartimente de specialitate în care îşi desfăşoară activitatea 
de control, controlorii financiari şi alţi specialişti cu înaltă pregătire în 
diferite domenii de activitate ce intră în competenţa curţii.  
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Departamentele sunt conduse de către un controlor financiar 
care îndeplineşte funcţia de director general. 

(4) Camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti 
cuprind din direcţia de control precum şi alte compartimente de 
specialitate în care îşi desfăşoară activitatea controlorii financiari şi alţi 
specialişti cu pregătire în domeniile de activitate specifice Curţii de 
Conturi.  

Conducerea direcţiilor este asigurată de controlori financiari 
care îndeplinesc funcţia de director sau director adjunct. 

(5) Structura organizatorică a Curţii de Conturi, nomenclatorul 
de funcţii şi numărul de posturi de conducere şi de execuţie precum şi 
domeniile de activitate şi atribuţiile secţiilor, departamentelor, 
secretariatului general, precum şi ale celorlalte structuri din cadrul Curţii 
de Conturi se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare 
aprobat de plenul Curţii de Conturi. 

(6) Personalul de control trebuie să fie licenţiat în economie. 
Acesta, după încadrarea sa la Curtea de Conturi capătă calitatea de 
auditor.  

Pentru desfăşurarea activităţii de control pot fi încadraţi şi 
specialişti licenţiaţi în alte domenii. 

 
10. Articolul 12 va avea următorul cuprins: 
„Art. 12 – (1) Consilierii de Conturi repartizaţi pe secţii, 

coordonează activitatea de control şi de audit desfăşurată în cadrul 
departamentelor şi direcţiilor de control judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, precum şi activitatea de certificare a rapoartelor privind 
conturile verificate sau auditate ce se va efectua prin complete 
constituite în condiţiile prezentei legi. 

(2) Componenţa completelor şi regulamentul de funcţionare a 
acestora se stabilesc şi se aprobă de plenul Curţii de Conturi la 
propunerea şefilor de secţii.” 

 
11. Articolele 13 şi 14, se abrogă. 
 
12. Articolul 16 va avea următorul cuprins: 
„Art. 16 – (1) Curtea de Conturi exercită funcţia de control şi 

audit asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a 
resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, precum şi a 
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modului de gestionare a patrimoniului public şi privat al statului şi al 
unităţilor administrativ teritoriale. 

(2) Prin controlul său Curtea de Conturi urmăreşte respectarea 
legii în gestionarea mijloacelor materiale şi băneşti. 

(3) De asemenea, Curtea de Conturi poate exercita orice formă 
de audit asupra gestiunii bunurilor proprietate publică, a bugetului public 
naţional precum şi asupra oricăror fonduri destinate satisfacerii 
intereselor publice. 

(4) Controlul exercitat de Curtea de Conturi se desfăşoară cu 
respectarea standardelor internaţionale de audit pe bază de norme proprii 
adoptate de plenul Curţii de Conturi. 

(5) Acţiunile de audit vor fi stabilite de plenul Curţii de Conturi 
la propunerea secţiilor şi se vor include în programul anual de control şi 
de audit. 

Raportul de audit se va transmite conducerii entităţii auditate 
care poate prezenta observaţii scrise asupra acestuia. Raportul de audit 
împreună cu observaţiile scrise se vor transmite unui complet de 
consilieri de conturi constituit conform art. 12 alin. (2) pentru a decide 
asupra îndeplinirii procedurilor de audit. 

Completul va emite certificat de audit atunci când procedurile 
sunt îndeplinite sau va putea restitui raportul şi anexele acestuia pentru 
îndeplinirea procedurilor legale. 

Certificatul de audit se va transmite entităţii auditate însoţit de 
recomandările făcute pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia. 

Totodată, raportul de audit va fi transmis autorităţilor interesate 
în vederea informării lor sau pentru a dispune implementarea unor 
măsuri suplimentare în vederea realizării obiectivelor urmărite. 

(6) În cazul în care pe parcursul efectuării unui audit se constată 
anumite activităţi care generează prejudicii în legătură cu realizarea 
veniturilor şi efectuarea cheltuielilor şi a gestionării patrimoniului public 
şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi 
gestionarea fondurilor provenite din asistenţa financiară acordată 
României de către Uniunea Europeană sau din alte surse de finanţare 
externă, se va sesiza entitatea auditată sau după caz autorităţile 
competente pentru luarea măsurilor de răspundere juridică în sarcina 
celor vinovaţi, conform legii. 
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13. La articolul 17 literele (h) şi (i) se vor reformula în 
cadrul literei (h) care va avea următorul cuprins: 

„Art. 17 – (h) Prin Autoritatea de Audit pentru fondurile 
acordate României de Uniunea Europeană prin programele ISPA şi 
SAPARD şi pentru fondurile ce vor fi acordate în perioada post-aderare, 
înfiinţată în baza OUG nr. 22/2005, aprobată prin Legea ……… nr. 
….../2005 se asigură verificarea şi auditarea externă a utilizării 
fondurilor puse la dispoziţia României prin audit de sistem şi verificări 
anuale asupra modului de funcţionare a sistemelor de management şi 
control stabilite pentru derularea programelor ISPA şi SAPARD.” 

 
14. Articolul 19 va avea următorul cuprins: 
„Art. 19 – Curtea de Conturi poate hotărî efectuarea de 

controale şi la alte persoane decât cele menţionate la art. 18 care: 
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; 

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

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

 
15. Articolul 27 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„Art. 27 – (1) Prin acţiunile sale de control 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; 
b) îndeplinirea 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; 
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; 

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



 8

16. Titlul Secţiunii a III-a din Capitolul III va avea 
următorul cuprins: 

„Secţiunea a III-a 
Proceduri de control şi de certificare a rapoartelor privind 

conturile verificate.” 
 
17. Articolul 31 va avea următorul cuprins: 
„Art. 31 – (1) Rapoartele asupra conturilor se examinează de 

complete formate potrivit art. 12 alin. 2. 
(2) Completele astfel formate vor certifica rapoartele privind 

conturile verificate, fie vor dispune sesizarea instanţei judecătoreşti 
competente pentru stabilirea răspunderii juridice, potrivit legii, sau vor 
refuza certificarea. 

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

(4) Dacă în urma examinării raportului, a actelor şi 
documentelor pe care se sprijină acesta se constată săvârşirea unor fapte 
care, potrivit legii penale, constituie infracţiuni, completele dispun 
sesizarea organelor de urmărire penală competente, suspendând cursul 
prescripţiei dreptului la acţiune în stabilirea răspunderii civile pentru 
fapte cu care au fost sesizate organele de urmărire penală, până la 
soluţionarea procesului penal. 

(5) În cursul examinării raportului, completele pot cere lămuriri 
titularilor de conturi sau altor persoane care sunt în măsură să facă 
aceasta. 

(6) Dacă există pericolul înstrăinării bunurilor ce aparţin 
persoanelor controlate, completele pot solicita instanţei de judecată 
competente, pentru motive întemeiate, luarea măsurilor asiguratorii în 
limita valorii prejudiciului constatat.” 

 
18. Articolul 33 va avea următorul cuprins: 
„Art. 33 – Certificatul prin care se confirmă acurateţea 

conturilor, se comunică părţilor interesate.” 
În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile necesare pentru 

certificarea rapoartelor privind conturile verificate, titularul contului 
verificat va fi înştiinţat despre aceasta. 
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19. Articolul 34 va avea următorul cuprins: 
„Art. 34 – (1) Împotriva certificării raportului privind contul 

verificat, poate fi introdusă plângere la Curtea de Conturi în termen de 
15 zile de la comunicarea actului administrativ de către părţile 
interesate. 

(2) Plângerea se soluţionează de un complet constituit conform 
art. 12 alin. 2, prin decizie. 

(3) Decizia completului prin care s-a dispus definitiv 
certificarea rapoartelor poate fi atacată de către părţile interesate, în 
termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
– Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal. 

(4) Modalităţile de rezolvare a plângerii şi a măsurilor dispuse 
prin decizie precum şi evidenţele ce se ţin în cadrul completelor se vor 
stabili prin regulamentul de funcţionare a acestora care se va aproba de 
plenul Curţii de Conturi conform art. 12 alin. 2.” 

 
20. Art. 36 va avea următorul cuprins: 
„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. 

(2) Actele de constatare astfel întocmite, se vor trimite după caz, 
completelor formate potrivit art. 31 alin. 1, spre examinare, în termen de 
5 zile, însoţite de propuneri. 

(3) Când procesele verbale de constatare nu întrunesc condiţiile 
necesare, acestea pot fi restituite motivat celor care le-au întocmit pentru 
completare sau refacere.” 

 
21. Art. 37 va avea următorul cuprins: 
„Art. 37 – (1) În toate cazurile completele sesizate se pronunţă 

în termen de 10 zile de la primire asupra procesului verbal de constatare, 
reţinând că nu sunt fapte cauzatoare de prejudicii care să atragă 
răspunderea juridică sau întocmind, după caz, actul de sesizare a 
instanţei de judecată competentă, ori actul de sesizare a organelor de 
urmărire penală. 

(2) Actul întocmit de completele sesizate se comunică părţilor 
interesate. 
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(3) De asemenea, completele pot, când nu sunt respectate 
regulile privind întocmirea actelor de control, să procedeze la restituirea 
procesului verbal pentru completarea sau refacerea controlului. 

 
22. Articolul 38 va avea următorul cuprins: 
„Art. 38 – (1) Împotriva actului prin care se constată că nu sunt 

fapte cauzatoare de prejudicii care să atragă răspundere juridică, organul 
de control şi cei interesaţi pot face plângere în termen de 30 de zile de la 
comunicare. Plângerea se analizează şi se soluţionează de un complet 
format din 5 consilieri de conturi conform art. 12, alin. 2.” 

(2) În cazul admiterii plângerii, se poate dispune, după caz, 
sesizarea instanţei judecătoreşti competente ori a organului de urmărire 
penală competent sau restituirea actului de constatare, pentru 
completarea ori refacerea controlului. 

(3) Restituirea actului pentru completarea şi refacerea 
controlului poate avea loc o singură dată, controlorii financiari având 
obligaţia să comunice completului rezultatul refacerii ori completării 
actului de control.” 

 
23. Articolul 39 va avea următorul cuprins: 
„Art. 39 – (1) Împotriva soluţiei de respingere a plângerii 

completului constituit potrivit art. 38 alin. 1, organul de control şi părţile 
interesate, după caz, pot face cerere de reexaminare, în 30 de zile de la 
comunicare, la Curtea de Conturi. 

(2) Cererea de reexaminare se soluţionează prin decizie de un 
complet format din 7 consilieri de conturi conform art. 12 alin. 2, prin 
admiterea sau respingerea acesteia, motivat. 

(3) În cazul în care se admite cererea de reexaminare, Curtea de 
Conturi prin completul constituit va dispune sesizarea instanţei 
judecătoreşti competente să judece litigiul în primă instanţă sau, după 
caz, a organului de urmărire penală competent. 

(4) Soluţia de respingere a cererii de reexaminare poate fi 
atacată în condiţiile legii, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de 
Contencios Administrativ şi Fiscal, de către organul de control.” 

 
24. Articolele 40-88 se abrogă. 
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25. Articolul 93 va avea următorul cuprins: 
„Art. 93 – (1)Curtea de Conturi, ca organ de control, în 

îndeplinirea atribuţiilor pe care i le conferă legea mai are competenţa: 
a) să evalueze activitatea de control financiar propriu şi de audit 

intern a persoanelor juridice controlate prevăzute la art. 18; 
b) să solicite organelor de control financiar, fiscal inclusiv de 

inspecţie bancară ale Băncii Naţionale a României, verificarea, cu 
prioritate, a unor obiective, în cadrul atribuţiilor lor legale; 

c) să ceară şi să utilizeze, pentru exercitarea funcţiilor sale de 
control şi audit, rapoartele celorlalte organisme cu atribuţii de control 
financiar, fiscal, audit intern şi inspecţie bancară; 

d) ori de câte ori este necesar, să ceară unor instituţii 
specializate ale statului să efectueze verificări de specialitate care să 
contribuie la clarificarea unor constatări. 

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

f) să verifice legalitatea încasărilor şi a plăţilor efectuate de 
partidele politice în campaniile electorale. 

(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. 

(3) La primirea raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 
electorale pentru fiecare partid, alianţă sau candidat independent, prin 
completele formate din câte 3 consilieri de conturi conform art. 12  
alin. 2, în termen de 30 de zile verifică legalitatea încasărilor şi a plăţilor 
efectuate în campania electorală solicitând orice declaraţii şi documente 
suplimentare pe care le consideră necesare, potrivit legii. 

(4) Completele astfel constituite se pronunţă prin decizie asupra 
corectitudinii evidenţelor contabile ale veniturilor şi cheltuielilor 
electorale precum şi asupra legalităţii plăţilor făcute în campania 
electorală de către partide, alianţele politice şi candidaţii independenţi. 

(5) În cazul în care se apreciază că au fost respectate dispoziţiile 
legale în ce priveşte evidenţele contabile ale veniturilor şi cheltuielilor 
electorale, completele constată corectitudinea acestora şi legalitatea 
plăţilor făcute, iar atunci când rezultă că s-au încasat venituri şi s-au 
făcut plăţi nelegale se dispun măsurile legale inclusiv restituirea în tot 
sau în parte a subvenţiei de la buget primită de partidul, alianţa politică 
sau candidatul independent. 
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(6) Decizia pronunţată de completul Curţii de Conturi poate fi 
atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios 
Administrativ şi Fiscal în termen de 15 zile de la comunicare, de către 
părţile interesate.” 

 
 
26. Articolul 94 va avea următorul cuprins: 
„Art. 94 – În baza constatărilor rezultate din controlul efectuat 

de controlorii financiari, Curtea de Conturi are dreptul să decidă: 
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; 
c) înlăturarea neregulilor constatate în activitatea  

financiar-contabilă sau fiscală controlată.” 
 
 
27. Articolul 95 va avea următorul cuprins: 
„Art. 95 – (1) Măsurile prevăzute la art. 94 se iau prin decizie 

emisă de un complet format conform art. 12 alin. 2. 
(2) Împotriva deciziei, partea interesată poate face întâmpinare, 

în termen de 10 zile de la comunicare pe care o va depune împreună cu 
documentaţia aferentă la completul care a emis decizia. 

(3) Întâmpinarea împreună cu decizia emisă şi documentaţia 
întocmită în timpul controlului, se înaintează de către completul care a 
emis decizia, după expirarea termenului de 10 zile, la completul de 3 
consilieri de conturi constituit conform art. 12 alin. 2, pentru soluţionare. 

(4) Întâmpinarea nu suspendă executarea deciziei. 
(5) Întâmpinarea se soluţionează prin decizie putându-se amâna 

motivat executarea măsurilor decise, până la pronunţarea deciziei. 
(6) Decizia este definitivă şi se comunică de îndată părţilor 

interesate. 
(7) Nici o altă autoritate nu poate anula măsurile dispuse de 

Curtea de Conturi care vizează înlăturarea neregulilor cu caracter 
financiar-contabil sau fiscal sau cele care au ca scop protejarea 
resurselor financiare publice.” 
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28. Articolul 96, va avea următorul cuprins: 
„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 de controlorii financiari ai Curţii 
de Conturi şi pentru care sunt judecate de instanţele competente, până la 
pronunţarea unei hotărâri definitive în cauză.” 

 
 
29. Articolul 97 va avea următorul cuprins: 
„Art. 97 – (1) Completele îşi desfăşoară activitatea la sediul 

Curţii de Conturi şi la sediul fiecărei camere de conturi judeţene sau a 
municipiului Bucureşti. 

(2) Modalităţile de emitere, redactare şi comunicare a 
încheierilor şi deciziilor completelor, precum şi modul de organizare şi 
ţinere a evidenţelor în cadrul acestora, se vor reglementa prin 
Regulamentul aprobat de Plenul Curţii de Conturi conform art. 12  
alin. 2.” 

 
 
30. Articolele 98-103, se abrogă. 
 
 
31. Articolul 104 va avea următorul cuprins: 
„Art. 104 – (1) Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi de 

Parlament 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. 

(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) Consilierii de conturi, în funcţie, numiţi de Parlament, îşi vor 
continua activitatea până la expirarea mandatului după care, vor putea fi 
numiţi pentru un mandat de 3 ani sau de 6 ani. Repartizarea acestora în 
secţiile constituite conform articolului 11 alin. (2) se face de către plenul 
Curţii de Conturi. 

(4) Înainte de a începe să-şi exercite mandatul, membrii Curţii 
de Conturi depun următorul jurământ în faţa preşedinţilor celor două 
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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!” 

 
 
32. Articolul 105 alineatul 1 va avea următorul cuprins: 
„Art. 105 – (1) – Dintre consilierii de conturi, Parlamentul 

numeşte Preşedintele Curţii de Conturi şi Vicepreşedintele acesteia”. 
 
 
33. Articolul 106, se abrogă. 
 
 
34. Articolul 107 va avea următorul cuprins: 
„Art. 107 – (1) Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi în 

exercitarea mandatului lor şi inamovibili pe toată durata acestuia. Ei sunt 
demnitari de stat şi sunt supuşi incompatibilităţilor prevăzute de lege 
pentru judecători. 

(2) Funcţiile de preşedinte al Curţii de Conturi, vicepreşedinte al 
Curţii de Conturi, preşedinte de secţie la Curtea de Conturi şi consilier 
de conturi sunt asimilate celor de preşedinte, vicepreşedinte, şef de 
secţie şi judecător ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, beneficiind de 
toate drepturile cuvenite acestora prevăzute de lege. 

(3) Se interzice membrilor Curţii de Conturi să facă parte din 
partide politice sau să desfăşoare activităţi publice cu caracter politic. 

(4) Membrilor Curţii de Conturi le este interzisă exercitarea 
direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, participarea 
la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale sau civile. Ei 
nu pot fi experţi sau arbitri desemnaţi de parte într-un arbitraj”. 

 
 
35. Articolul 108 alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
„Art. 108 – (1) Membrii Curţii de Conturi sunt obligaţi: 
a) să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate şi cu 

respectul Constituţiei; 
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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 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.  

 
 
36. Articolul 108 alineatul (4), se abrogă. 
 
 
37. Articolele 110 şi 112, se abrogă 
 
 
38. Articolul 113 va avea următorul cuprins: 
„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.” 

 
 
39. Articolul 114 va avea următorul cuprins: 
„Art. 114 – (1) Competenţa de judecată pentru infracţiunile 

săvârşite de membrii Curţii de Conturi aparţine Înalte Curţi de Casaţie şi 
Justiţie – Secţia Penală. 

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

(3) De la data trimiterii în judecată penală, membrii Curţii de 
Conturi şi controlorii financiari sunt suspendaţi de drept din funcţiile lor. 
În caz de condamnare definitivă şi irevocabilă ei sunt excluşi de drept iar 
în caz de achitare suspendarea încetează.” 
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40. Articolul 115 va avea următorul cuprins: 
„Art. 115 – (1) Personalul cu funcţie de conducere cu excepţia 

celui numit de plenul Curţii de Conturi este numit de Comitetul de 
conducere, 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) cu excepţia controlorilor 
financiari sunt cele prevăzute în Statutul funcţionarilor publici. 

(3) Personalul de control şi de audit beneficiază, pe lângă 
indemnizaţia unică lunară, de toate creşterile salariale şi sporurile 
atribuite auditorilor, potrivit legii. 

(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.” 

 
 
41. Articolul 116 va avea următorul cuprins: 
„Art. 116 – (1) 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 excludere de drept ori de 
deces; 

b) în situaţiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a 
exercitării funcţiei mai mult de 6 luni; 

c) 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. 

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

(3) La încetarea mandatului, consilierilor de conturi ca urmare 
expirării termenului acestuia sau a posibilităţii exercitării sale din motive 
de sănătate, aceştia beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia netă pe 
6 luni de activitate. 

(4) Membrii Curţii de Conturi, au dreptul la data pensionării sau 
recalculării pensiei anterior stabilită la o pensie de serviciu egală cu 80% 
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din indemnizaţia brută lunară a unui membru al Curţii de Conturi în 
funcţie. Pensia astfel stabilită se actualizează în raport cu indemnizaţia 
membrilor Curţii de Conturi, în funcţie, şi se impozitează potrivit legii. 

(5) Membrii Curţii de Conturi şi Secretarul general au dreptul la 
paşaport diplomatic. 

(6) Membrii Curţii de Conturi care nu au domiciliul în Bucureşti 
beneficiază de cazare gratuită, de transport săptămânal la şi de la 
localitatea de domiciliu, în condiţiile prevăzute de lege pentru deputaţi şi 
senatori. 

 
 
42. Articolele 117-120, se abrogă. 
 
 
43. Articolul 122 literele a) b) şi k) se abrogă. 
 
 
44. Articolul 122 litera c) va avea următorul cuprins: 
„Art. 122 – (c) Să aprobe Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Curţii de Conturi, Codul etic al profesiei, Regulamentul 
concediilor membrilor şi salariaţilor Curţii de Conturi, organigrama şi 
ştatul de funcţii ale Curţii de Conturi precum şi alte regulamente;” 

 
 
45. Articolul 122 literele g) şi m) vor avea următorul 

cuprins: 
„Art. 122 – (g) să aprobe norme şi instrucţiuni cu caracter 

obligatoriu în temeiul prezentei legi sau să hotărască luarea de măsuri 
care să creeze condiţiile aplicării prezentei legi inclusiv de armonizare a 
acesteia cu celelalte reglementări legale”. 

(m) să examineze şi să aprobe cercetarea, reţinerea, arestarea 
sau trimiterea în judecată penală sau contravenţională a controlorilor 
financiari”. 

 
 
46. Articolul 124 literele c) şi j), se abrogă. 
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47. Articolul 124 litera f) va avea următorul cuprins: 
„Art. 124 – (f) să numească directorii direcţiilor de control şi 

audit financiar, şefii de serviciu din cadrul departamentelor, directorii şi 
directorii adjuncţi ai direcţiilor de control şi audit financiar ale 
Camerelor de Conturi judeţene; să numească Secretarul general al Curţii 
de Conturi şi să stabilească atribuţiile acestuia.” 

 
 
48. Articolul 126 litera i), se abrogă. 
 
 
49. Articolul 127 litera b) va avea următorul cuprins: 
„Art. 127 – (b) neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse 

prin decizii în baza art. 95, rămase definitive, sau art. 93 alin. (1), literele 
b) – e) şi alin. (2) – 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.” 

 
 
50. Articolul 129 va avea următorul cuprins: 
„Art. 129 – (1) Abaterile prevăzute la art. 127 şi 128 se constată 

de controlorii financiari ai Curţii de Conturi iar amenda se stabileşte de 
un complet de 3 consilieri de conturi constituit conform art. 12 alin. 2. 

(2) Decizia pronunţată de complet este definitivă iar sumele 
reprezentând amenzi civile se fac venit la bugetul statului. 

(3) Împotriva deciziei completului se poate face recurs de către 
partea interesată în termen de 15 zile de la comunicare, la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal.” 

 
 
51. Articolele 130-135, se abrogă. 
 
 
Art. II – Legea nr. 94/1992 republicată, cu modificările şi 

completările aduse prin prezenta lege va fi republicată în Monitorul 
Oficial al României – Partea a I-a, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza 
a III-a din Constituţia României, republicată. 

 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
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