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Vă înaintăm alăturat raportul comun cu privire la audierea candidatilor pentru functia de
consilier de conturi la Curtea de Conturi a Romaniei.
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Senator Viorel Arcas

Deputat Viorel Stefan
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RAPORT COMUN
cu privire la audierea candidatilor pentru functia de consilier
de conturi la Curtea de Conturi a Romaniei

In baza hotararii birourilor permanente reunite din data de 3 februarie 2015, prin care s-a
aprobat declansarea procedurilor legale privind numirea unor consilieri de conturi la Curtea de
Conturi, si in conformitate cu prevederile art. 8, 46 si 47 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea
şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi
piaţă de capital din Senat si Comisia pentru buget, finante si bănci din Camera Deputatilor,
întrunite în şedinţă comună la data de 9 februarie 2015, au procedat la audierea candidatilor propusi
pentru functiile de consilieri de conturi devenite vacante ca urmare a Deciziei Curtii Constitutionale
nr. 442 din 10 iulie 2014, prin care a fost declarata neconstitutionala numirea a doi consilieri de
conturi, numiti prin Hotararea Parlamentului nr. 28/2014, al caror mandat urma sa inceapa la data
de 15 octombrie 2014, mandatul avand o durata de 9 ani.
Comisiile reunite au procedat la verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 47 alin.
(2) si au efectuat selectia candidatilor ce urmează să fie numiti consilieri de conturi.
Candidatii audiati au făcut o prezentare a activităţii şi competenţelor lor profesionale şi
au răspuns întrebărilor adresate de membrii Comisiilor de specialitate.
Lista candidatilor audiati este prezentata in anexa nr.1 la prezentul raport.
În urma audierii, Comisiile reunite au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună
Plenului Parlamentului numirea candidatilor cuprinsi in anexa nr.2 la prezentul raport în funcţia de
consilier de conturi, pentru un mandat de 9 ani, pentru durata ramasa a mandatului inceput la data
de 15 octombrie 2014.
Anexam CV-urile candidatilor.
Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezentul raport.
.
Presedinte,

Presedinte,

Senator Viorel Arcas

Deputat Viorel Stefan

ANEXA nr.1
Lista candidatilor inscrisi
pentru ocuparea functiei de consilier de conturi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Horga Mihaela-Petruta (nu a participat la audiere)
Marcu Nicu
Mesca Dumitru (nu a participat la audiere)
Nancu Dumitru (nu a participat la audiere)
Nica Miron
Sandu Marin
Florescu Stefan Dan
Teodoru Daniela
Tudor Daniel Mihail
Winzer I.Petru (nu a participat la audiere)

ANEXA nr.2
Lista candidatilor propusi
pentru ocuparea functiei de consilier de conturi

1. Marcu Nicu
2. Nica Miron

