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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 
privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 
din Legea nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind 
auditul public intern, trimis cu adresa nr. PLx.434/2017, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor  

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 
 Bucureşti,         28.02.2018  

Nr. 4c-2/665 
 
PLx.434/2017 

 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public  

intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 din Legea 
nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind  

auditul public intern 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii 
nr.672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut 
la art. III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.672/2002 privind auditul public intern. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  
în ședința din 31 octombrie 2017. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, avizul favorabil al Comisiei pentru 
administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
redefinirea termenului „cooperare pentru asigurarea activităţii de audit public intern 
în entitățile publice locale” astfel încât activitatea de audit public intern să se exercite 
pentru mai multe entități publice de compartimente de audit intern organizate la 
nivelul structurilor judeţene; aplicarea unui sistem de verificare a cunoştinţelor 
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dobândite; stabilirea unui termen pentru obținerea certificatului de atestare de către 
persoanele încadrate pe funcţia de auditor intern după intrarea în vigoare a actului 
normativ şi care nu deţin certificatul de atestare, respectiv de 2 ani de la ocuparea 
postului; prorogarea cu 6 ani a termenului prevăzut la art. III, pct. 1 din Legea nr. 
191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public 
intern.. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din data de 21 martie 2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.19/2017 pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind 
auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III pct.1 din 
Legea nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind 
auditul public intern cu amendamentele admise prezentate în anexa nr. 1. 

Amendamente respinse se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul raport. 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Marius – Constantin BUDĂI 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
 Vasilica Popa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa nr. 1 
 

Amendamente admise 
 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 

 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.   Titlul legii: 

LEGE 
privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.19/2017 pentru 

modificarea 
Legii nr.672/2002 privind auditul 

public intern şi pentru 
prorogarea termenului prevăzut 

la art. III pct. l din Legea 
nr.191/2011 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.672/2002 
privind auditul public intern 

NEMODIFICAT   

2.   Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.19 din 30 
august 2017 pentru modificarea 
Legii nr.672/2002 privind auditul 
public intern şi pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art. III pct. l 
din Legea nr.191/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.672/2002 privind auditul public 
intern, adoptată în temeiul art. l pct. 
l poz.4 şi pct. XII din Legea nr. 
161/2017 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.703 din 30 
august 2017, cu următoarele 

Articol unic. – Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.19 din 30 
august 2017 pentru modificarea 
Legii nr.672/2002 privind auditul 
public intern şi pentru prorogarea 
termenului prevăzut la art. III pct. l 
din Legea nr.191/2011 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.672/2002 privind auditul public 
intern, adoptată în temeiul art. l pct. 
I poz.4 şi pct. XII din Legea nr. 
161/2017 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe, şi 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.703 din 30 
august 2017. 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
modificări şi completări: 

3.  Titlul ordonanței: 
ORDONANŢĂ 

pentru modificarea Legii nr. 
672/2002 privind auditul public 

intern şi pentru prorogarea 
termenului prevăzut Ia art. III 
pct. 1 din Legea nr. 191/2011 

pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 672/2002 
privind auditul public intern 

   

4.   
 
Art. I - Legea nr. 672/2002 privind 
auditul public intern, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 856 din 5 decembrie 
2011, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

1.  Articolul I se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.I.- Legea nr.672/2002 privind 
auditul public intern, republicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.856 din 5 decembrie 
2011, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:” 

Se elimină.  

5.  1. La articolul 2, literele i) şi j) vor 
avea următorul cuprins: 
,,i) cooperare pentru asigurarea 
activităţii de audit public intern în 
entităţile publice locale - 
exercitarea activităţii de audit 
public intern pentru mai multe 
entităţi publice locale, de 
compartimente de audit public 
intern organizate la nivelul 
structurilor judeţene cu 
personalitate juridică ale 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale recunoscute ca fiind de 
utilitate publică, precum şi la 
nivelul altor structuri asociative de 
utilitate publică de interes general 
pentru administraţia publică locală, 
în conformitate cu hotărârile 
consiliilor locale; condiţiile şi 
termenii cooperării sunt stabiliţi 
într-un singur acord de cooperare; 

 j) dobândirea competenţelor - 
procesul prin care se obţin 
cunoştinţele, abilităţile şi valorile 
profesionale necesare unei persoane 
pentru a planifica şi executa misiuni 
de audit public intern la entităţile 
publice şi a căror deţinere este 
verificată prin testare tip grilă în 
domeniile prezentate la art. 20 alin. 
(3);” 

   

6.  2. La articolul 12, alineatul (5) va 
avea următorul cuprins: 
„(5) Compartimentul de audit 
public intern constituit la nivelul 
structurii judeţene cu personalitate 
juridică a structurii asociative a 
autorităţilor administraţiei publice 
locale recunoscute ca fiind de 
utilitate publică, precum şi la 
nivelul altor structuri asociative de 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
utilitate publică de interes general 
pentru administraţia publică locală, 
este dimensionat, ca număr de 
auditori, astfel încât să asigure 
realizarea activităţii de audit public 
intern la toate entităţile publice 
locale cuprinse în acordul de 
cooperare; cheltuielile ocazionate 
de organizarea şi de funcţionarea 
activităţii de audit public intern 
desfăşurată în sistem de cooperare, 
constituie obligaţii financiare 
rezultate din acordul de cooperare 
care se suportă din bugetele locale 
ale unităţilor administraţi v-
teritoriale semnatare ale acordului 
de cooperare, proporţional cu 
activitatea de audit public intern 
desfășurată.” 

7.  3. La articolului 20, alineatul (4) 
va avea următorul cuprins: 
„(4) Recunoaşterea competenţelor 
profesionale dobândite de auditorul 
intern se realizează prin verificarea 
cunoştinţelor dobândite în 
domeniile prevăzute la alin. (3), 
prin testare tip grilă, de către 
Ministerul Finanţelor Publice prin 
Unitatea Centrală de Armonizare 
pentru Auditul Public Intern, în 
condiţiile metodologiei privind 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
recunoaşterea competenţelor 
profesionale, care se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.” 

8.   2. La articolul I, după punctul 3 
se introduce un nou punct, pct.31, 
cu următorul cuprins: 
„31. La articolul 20, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
(6) Pentru auditorii interni care 
deţin un certificat în audit intern 
emis de instituţii de profil cu 
recunoaştere internaţională, precum 
şi pentru auditorii publici externi 
care pot dovedi că au desfăşurat 
activitate în cadrul Curţii de Conturi 
a României, le sunt recunoscute 
competenţele profesionale şi nu mai 
participă la procesul de verificare 
prin testare a cunoştinţelor în 
vederea obţinerii certificatului de 
atestare.” 

Se elimină  

9.  4. La articolul 20 alineatul (7), 
literele a) şi b) vor avea 
următorul cuprins: 
„a) auditorul intern nu a desfăşurat 
activităţi specifice de audit public 
intern timp de 5 ani; 

   

 b) auditorul intern nu şi-a îndeplinit 
obligaţia prevăzută la art. 21 alin. 
(8), din culpa sa.” 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
10.  5. La articolului 20, alineatul (9) 

se abrogă. 
   

11.   
 
 
Art. II - (1) Persoanele încadrate pe 
funcţia de auditor intern, după 
intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe, în cadrul entităţilor 
publice, structurilor judeţene cu 
personalitate juridică ale 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale recunoscute ca fiind de 
utilitate publică, precum şi în cadrul 
altor structuri asociative de utilitate 
publică de interes general pentru 
administraţia publică locală, care 
asigură activitatea de audit public 
intern în sistem de cooperare şi care 
nu deţin certificatul de atestare, au 
obligaţia obţinerii acestuia în 
termen de 2 ani de la ocuparea 
postului. 

3. La articolul II, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.II.- (1) Persoanele încadrate pe 
funcţia de auditor intern, după 
intrarea în vigoare a prezentei 
ordonanţe, în cadrul entităţilor 
publice, structurilor judeţene cu 
personalitate juridică ale structurilor 
asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale 
recunoscute ca fiind de utilitate 
publică, precum şi în cadrul altor 
structuri asociative de utilitate 
publică de interes general pentru 
administraţia publică locală, care 
asigură activitatea de audit public 
intern în sistem de cooperare şi care 
nu deţin certificatul de atestare, au 
obligaţia obţinerii acestuia în 
termen de un an de la ocuparea 
postului.” 

Se elimină  

 (2) în cazul în care certificatul de 
atestare nu este obţinut în cadrul 
termenului prevăzut la alin. (1) 
auditorul intern în cauză nu mai 
poate coordona şi superviza misiuni 
de audit public intern. 

   

12.   4. Articolul III se modifică şi va Se elimină  
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 
Art. III - Termenul prevăzut la art. 
III pct. 1 din Legea nr. 191/2011 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 672/2002 privind auditul 
public intern, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 780 din 3 noiembrie 
2011, se prorogă cu 6 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 

avea următorul cuprins: 
„Art.III.- Termenul prevăzut la art. 
III pct. l din Legea nr. 191/2011 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.672/2002 privind auditul 
public intern, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.780 din 3 noiembrie 
2011, se prorogă cu 3 ani de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe. 

13.  Art. IV - Metodologia privind 
recunoaşterea competenţelor 
profesionale prin testare, prevăzută 
la art. 20 alin. (4) din Legea nr. 
672/2002 privind auditul public 
intern, republicată, cu modificările 
ulterioare, precum şi cu cele aduse 
p r in  prezenta ordonanţă, se 
elaborează de Ministerul Finanţelor 
Publice în termen de 90 de zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe. 
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Anexa nr. 2 
 

Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Iniţial Amendamentul propus şi 

 autorul acestuia 
Motivarea 

admiterii/respingerii 
Camera 

decizională 
1. 2. La articolul I, după punctul 3 se introduce 

un nou punct, pct.31, cu următorul cuprins: 
„31. La articolul 20, alineatul (6) se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
(6) Pentru auditorii interni care deţin un 
certificat în audit intern emis de instituţii de 
profil cu recunoaştere internaţională, precum şi 
pentru auditorii publici externi care pot dovedi 
că au desfăşurat activitate în cadrul Curţii de 
Conturi a României, le sunt recunoscute 
competenţele profesionale şi nu mai participă la 
procesul de verificare prin testare a 
cunoştinţelor în vederea obţinerii certificatului 
de atestare.” 

2. La articolul I, după punctul 3 se introduce un 
nou punct, pct.31, cu următorul cuprins: 
„31. La articolul 20, alineatul (6) se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
„(6) Pentru auditorii interni care deţin un certificat 
în audit intern emis de instituţii de profil cu 
recunoaştere internaţională, respectiv Institutul 
Auditorilor Interni din Statele Unite ale 
Americii, Institutul Francez al Auditului şi 
Controlului Intern, Institutul Auditorilor Interni 
din Marea Britanie şi Irlanda, şi altele, precum şi 
pentru auditorii publici externi care pot dovedi ca 
au desfășurat activitate in cadrul Curții de Conturi a 
României, activitate specifica de audit public 
intern, le sunt recunoscute competentele 
profesionale si nu mai participa la procesul de 
verificare prin testare a cunoștințelor in vederea 
obținerii certificatului de atestare.”  
 
Autor: 
Dp. Claudiu Năsui - USR 

1. 
2. prin vot 

Camera 
Deputaților 
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