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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

                                    P.L. 677/2003 
 

COMISIA JURIDICĂ,  
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
Bucureşti, 11.11.2003 
Nr. 31/1103 
 

 COMISIA PENTRU BUGET, 
FINANŢE ŞI BĂNCI 
Bucureşti, 11.11. 2003 
Nr. 22/677   

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  
nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor  

Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti 
 

În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, în procedură de urgenţă, spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege  
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului 
instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti, transmisă cu adresa nr.677 din 27 octombrie 2003  şi înregistrată sub 
nr.31/1103 din 28 octombrie 2003, şi respectiv, sub nr.22/677 din 28 octombrie 2003. 

Consiliul  Legislativ, cu avizul nr. 1495 din 24 octombrie 2003, a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  supusă aprobării prin prezentul proiect de lege, are ca obiect de reglementare 

instituirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor alin.(6) al art.151 din Constituţie, astfel cum a fost modificat prin Legea de 
revizuire a Constituţiei României nr.429/2003. 

Conform textului constituţional, până la constituirea instanţelor specializate, litigiile rezultate din activitatea Curţii  de 
Conturi se soluţionează de instanţele judecătoreşti ordinare. 

În acest sens, potrivit reglementărilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă,  cauzele aflate în curs de judecată la instanţele 
Curţii de Conturi, la data intrării în vigoare a acesteia,  se transmit instanţelor judecătoreşti, urmând să fie soluţionate de secţiile sau, 
după caz, de completele de contencios administrativ. De asemenea, pe aceeaşi dată se preia şi personalul care funcţionează în cadrul 
activităţii jurisdicţionale din sistemul instanţelor Curţii de Conturi. 

Potrivit prevederilor art.60 şi 69 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisiile au examinat proiectul de lege în 
şedinţa din 11 noiembrie 2003. La lucrările  comisiei au participat în calitate de invitaţi, din partea  Ministerului Justiţiei  doamna 
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Cristina Tarcea – secretar de stat şi doamna  Maria Mariţescu -  director,  precum şi domnul Dan Drosu  Şaguna, preşedintele Curţii de 
Conturi. 

La examinarea prevederilor asupra cărora s-au formulat amendamente, au luat cuvântul pentru a-şi exprima punctele de 
vedere autorii amendamentelor, ceilalţi membrii ai comisiilor, precum şi  reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi Curţii de Conturi. 

După dezbateri, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi,  ca proiectul de Lege pentru  
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului 
instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti să fie supus, spre dezbatere şi adoptare, plenului Camerei Deputaţilor, 
cu amendamentele admise, aşa cum sunt  cuprinse în  Anexa nr. 1. De asemenea, din dezbateri au rezultat şi amendamente respinse,  
aşa cum sunt redate în  Anexa nr. 2 la prezentul raport. 

La lucrările comune au fost prezenţi  23 deputaţi, din totalul de   24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
şi, respectiv,  24 deputaţi din totalul de  25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci. 

Prin conţinutul şi obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. 
 

Anexa nr.1 
AMENDAMETE ADMISE : 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.      Articol unic – Se aprobă Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.117/2003 privind 
preluarea activităţii jurisdicţionale şi a 
personalului instanţelor Curţii de Conturi 
de către instanţele judecătoreşti. 
      

     Articol unic – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.117 din 24 
octombrie 2003 privind preluarea activităţii 
jurisdicţionale şi a personalului instanţelor 
Curţii de Conturi de către instanţele 
judecătoreşti, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.752 din 
27 octombrie 2003, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
     Autor: Comisia juridică şi Comisia  
pentru  buget. 

      
 
 
 
 
     Pentru respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

2. 
 
 
 

     (Text din O.U.G. nr.117/2003) 
     Art.2. – (1) Cauzele aflate în curs de 
judecată la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă a 
instanţelor Curţii de Conturi se preiau de 
instanţele judecătoreşti astfel: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

c) dosarele aflate pe rolul Secţiei 
jurisdicţionale a Curţii de Conturi se 
preiau de Curtea Supremă de Justiţie – 
Secţia contencios administrativ. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
     1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) 
va avea următorul cuprins: 
 
 
      
 
     „c) dosarele aflate pe rolul Secţiei 
jurisdicţionale a Curţii de Conturi şi a 
completului în compunerea prevăzută la 
art.56 din Legea nr.94/1992, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
se preiau  de Curtea Supremă de Justiţie”. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
       Autor: Comisia juridică şi Comisia  
pentru  buget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
     Potrivit art.56 din Legea 
nr.94/1992, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sunt cauze care se referă la 
art.49 din aceeaşi lege (recursuri în 
anulare jurisdicţionale declarate de 
procurorul general financiar, 
conflicte de competenţă şi cereri de 
reexaminare introduse împotriva 
soluţiilor procurorului general 
financiar) care se judecă de complete 
constituite din 3 consilieri de conturi, 
care fac parte din Secţia  
jurisdicţională a Curţii de Conturi şi 
care nu mai pot judeca după intrarea 
în vigoare a noi Constituţii. 
 
      

3.       
 
     Art.5. – (2) Propunerea de numire se 
face de Consiliul Superior al Magistraturii, 
după examinarea îndeplinirii cerinţelor 

     2. Alineatul (2) al articolului 5 va avea 
următorul cuprins:  
     „(2) Propunerea de numire se face de 
Consiliul Superior al Magistraturii, după 
examinarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute 

 
 
     Este justificat să se prevadă un 
termen maxim pentru a se face 
propunerile necesare de numire a 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei 
de judecător, pe baza dosarului profesional 
şi a avizului preşedintelui Curţii de 
Conturi. 

de lege pentru ocuparea funcţiei de 
judecător, pe baza dosarului profesional şi a 
avizului preşedintelui Curţii de Conturi, în 
termen de 60 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă”. 
 
 
 
 
 
 
 
     Autor: Comisia juridică şi Comisia  
pentru  buget. 
 

judecătorilor pentru  ca activitatea de 
soluţionare a cauzelor provenite de la 
Curtea de Conturi să aibă 
continuitate şi să  se evite discuţiile 
asupra  momentului când 
judecătoriilor financiari trebuie să le 
înceteze mandatul de 6 ani şi să fie 
numiţi în acelaşi timp printr-un nou 
mandat de  Preşedintele României. 
     Aceste operaţiuni trebuie 
efectuate concomitent. 

4.       
 
     Art.6. – Magistraţii-asistenţi, grefierii 
şi arhivarii-registratori sunt  preluaţi, în 
condiţiile legii, în funcţie de ierarhia 
instanţelor de la care provin şi potrivit 
opţiunilor personale, de instanţele 
judecătoreşti prevăzute la art.2 alin.(1). 

     3. Articolul 6 va avea următorul 
cuprins:  
     „Art.6. – Magistraţii-asistenţi, grefierii şi 
arhivarii-registratori vor fi trecuţi,  potrivit 
opţiunilor personale, la instanţele 
judecătoreşti prevăzute la art.2 pe baza 
dosarelor profesionale înaintate acestora 
de către Curtea de Conturi, în termen de 
10 zile  de la data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe”. 
 
 
 
     Autor: deputat Mircea Stoian. 

      
 
 
     Este necesar ca şi pentru acest 
personal încadrat pe bază de contract 
de muncă să se prevadă un termen 
limită pentru trecerea la instanţele 
judecătoreşti în scopul evitărilor 
discuţiilor contradictorii între cele 
două părţi şi pentru a se putea 
rezolva corespunzător celelalte 
probleme legate de  salarizare sau 
alte drepturi. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

5.       
 
     Art.7. – (2) Pentru anul 2003 
cheltuielile de personal aferente 
numărului de posturi suplimentar 
prevăzut la alin.(1) se asigură prin 
diminuarea bugetului aprobat  Curţii 
de Conturi şi majorarea 
corespunzătoare a bugetului 
Ministrului Justiţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (3) Se abilitează Ministerul Justiţiei şi 
Curtea de Conturi, cu avizul Ministerului 
Finanţelor Publice, să introducă 
modificările corespunzătoare în structura 
posturilor şi a cheltuielilor cu salariile. 

     4. Alineatele 2 şi 3 ale articolului 7 va 
avea următorul cuprins: 
     „(2) Cheltuielile de personal aferente 
personalului prevăzut la art.5 şi 6 se 
asigură de Curtea de Conturi pentru 
judecătorii financiari şi judecătorii 
financiari inspectori în funcţie, până la 
numirea acestora ca judecători  la 
instanţele judecătoreşti prevăzute la art.2 
sau până la încetarea mandatului 
acestora conform legii, iar pentru  
magistraţii asistenţi, grefieri şi arhivarii-
registratori, până la data  treceri acestora 
la instanţele judecătoreşti.  
     Ministerul Justiţiei va asigura 
cheltuielile de personal aferente, 
personalului preluat de la Curtea de 
Conturi prin diminuarea bugetului 
aprobat Curţii de Conturi şi majorarea 
corespunzătoare a bugetului propriu. 
 
     (3) Se abilitează Ministerul Justiţiei, 
Curtea Supremă de Justiţie şi Curtea de 
Conturi, cu avizul Ministerului Finanţelor 
Publice, să introducă modificările 
corespunzătoare în structura posturilor şi a 
cheltuielilor cu salariile”. 
 
     Autor: deputat Mircea Stoian. 
 

 
 
     Sunt necesare aceste precizări 
pentru a evita discuţiile contradictorii 
ce pot interveni între Curtea de 
Conturi, Ministerul Justiţiei şi 
Ministerul Finanţelor Publice asupra 
momentului transmiterii fondurilor 
necesare pentru cheltuieli de personal 
şi pentru a se proteja drepturile 
personalului în discuţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Pentru coroborare cu modificările 
aduse prevederilor art.2 alin. (1) 
lit.c). 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

6.      Art.8. – Procurorii financiari vor fi 
preluaţi de Ministerul Public, ca urmare a 
reorganizării Curţii de Conturi prin legea 
sa organică, potrivit procedurii prevăzute 
la art.5. Până la intrarea în vigoare a legii 
de organizare şi funcţionare a Curţii de 
Conturi, procurorii financiari vor continua 
să funcţioneze în cadrul acesteia şi să 
exercite atribuţiile prevăzute de Legea 
nr.94/1992 privind organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, 
republicată, cu modificările şi 
completările  ulterioare. 

     5.  Articolul  8 se abrogă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Autor: Comisia juridică şi Comisia  
pentru  buget. 
 

     Problema procurorului financiar 
este rezolvată prin dispoziţiile art.3 şi  
nici nu trebuie să facă obiectul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.117/2003. 

7.            6. La articolul 9, după alineatul (2) se 
introduce un alineat  nou, alineatul (3), 
cu următorul cuprins: 
     „(3) Personalul preluat de la Curtea de 
Conturi va desfăşura activitatea  de 
judecată în sediile actuale ale Curţii  de 
Conturi numai în cauzele rezultate din 
activitatea Curţii de Conturi”. 
 
 
     Autor: Comisia juridică şi Comisia  
pentru  buget. 

 
 
 
     Se impune acest nou text pentru a 
nu se face interpretări de către 
instanţele judecătoreşti prevăzute  la 
art.2 asupra modului de folosire 
temporară a spaţiilor pentru 
activitatea de judecată, ştiindu-se că 
acestea sunt proprietatea Curţii de 
Conturi. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Text propus de comisii 
(autorul amendamentului) 

Motivare 

8.       
 
     Art.10. – Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să introducă modificări 
în structura bugetelor aprobate  pe anul 
2003 Curţii de Conturi şi Ministerului 
Justiţiei, pe baza propunerilor 
ordonatorilor principali de credite. 

     7. Articolul 10 va avea următorul 
cuprins: 
     „Art.10. – Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice să introducă modificări 
în structura bugetelor aprobate  pe anul 
2003 Curţii de Conturi, Ministerului 
Justiţiei şi Curţii Supreme de Justiţie, pe 
baza propunerilor ordonatorilor principali 
de credite. 
 
 
     Autor: Comisia juridică şi Comisia  
pentru  buget. 
 

      
 
 
 
     Pentru coroborare cu modificările 
aduse prevederilor art.2 alin. (1) 
lit.c). 

 
 
Anexa nr.2 

AMENDAMENTE RESPINSE: 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul şi autorul acestuia 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere 
2. Argumente pentru respingere 
 

0. 1. 2. 3. 
1.      

 
      Art.5. –  (2) Propunerea de 
numire se face de Consiliul 
Superior al Magistraturii, după 

     Articolul  5 alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
     „Art.5 - (2) Propunerea de numire se face 
de către Consiliul Superior al  Magistraturii, 
pe baza de concurs şi cu respectarea 

     1.Conform jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale, judecătorii Curţii de Conturi 
nu fac parte din sistemul puterii judecătoreşti.  
Prin urmare ei trebuie admişi prin concurs. 
     2.Prin vot s-a respins amendamentul 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(text iniţial) 

Amendamentul şi autorul acestuia 
(autorul amendamentului) 

Motivare 
1. Argumente pentru susţinere 
2. Argumente pentru respingere 
 

examinarea îndeplinirii 
cerinţelor prevăzute de lege 
pentru ocuparea funcţiei de 
judecător, pe baza dosarului 
profesional şi a avizului 
preşedintelui Curţii de Conturi. 

cerinţelor prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcţiei de judecător”. 
 
 
 
     Autor: deputat Emil Boc. 
 

întrucât aceşti judecători îndeplinesc  
condiţiile prevăzute de lege pentru ocuparea 
acestei funcţii şi totodată ei se află în 
derularea unui mandat. 

2.       
 
     Art.7. – (1) Numărul de posturi 
pentru instanţele judecătoreşti se 
suplimentează cu 198, prin 
diminuarea corespunzătoare a 
numărului de posturi al Curţii de 
Conturi. 
 

     Articolul 7 alineatul (1)  se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
     „Art.7. – (1) Numărul de posturi pentru 
instanţele judecătoreşti prevăzute  la art.2 
se va suplimenta cu un număr egal cu 
numărul de judecători financiari numiţi 
ca judecători, prin diminuarea 
corespunzătoare a numărului de posturi la 
Curtea de Conturi”. 
 
     Autor: deputat Mircea Stoian. 
 

     1.Este nevoie să se precizeze că numărul 
de posturi ce se va suplimenta  pentru 
instanţele judecătoreşti trebuie să fie  egal  cu 
numărul judecătorilor  financiari care vor fi 
numiţi de Preşedintele României ca judecători 
în scopul evitării discuţiilor contradictorii ce 
pot apărea între  Curtea de Conturi şi 
Ministerul Justiţiei. 
     2. Amendamentul a fost respins prin vot de 
comisii considerându-se că se justifică  
menţinerea textului iniţial.   

 
                             PREŞEDINTE                                              PREŞEDINTE 

                         Prof.univ.dr. Ion NEAGU                                     Prof.univ.dr. Florin GEORGESCU 
 

 
 
consilier           
dr.Nicolae Voiculescu     
experţi 
Onete Alexandru 
Mâţan Ofelia   


