
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

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

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. 238 din 3 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se 
completează după cum urmează: 

 
1. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, 

alin (21), cu următorul cuprins:  
„(21) Funcţia de control presupune şi desfăşurarea de activităţi 

de îndrumare şi consiliere metodologică menite să asigure respectarea 
legii şi a procedurilor privind formarea, administrarea şi utilizarea 
fondurilor publice.” 

 
2. La articolul 2, după litera j) se introduce o nouă literă, lit. j1), 

cu următorul cuprins: 
„j1) opinie – răspunsul Curţii de Conturi la solicitarea de 

îndrumare şi consiliere metodologică transmisă în formă scrisă de 
entităţile auditate, având ca scop prevenirea abaterilor de la regularitate 
şi legalitate;” 
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3. După alineatul (1) al articolului 21 se introduc şase noi 
alineate, alin. (11) – (l6), cu următorul cuprins: 

„(11) Curtea de Conturi desfăşoară activităţi de îndrumare şi 
consiliere metodologică asupra modului de formare, administrare şi 
utilizare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public în 
conformitate cu principiile legalităţii, clarităţii, coerenţei, stabilităţii şi 
predictibilităţii. 

(12) Entităţile prevăzute la art. 23 şi 24 pot transmite în scris 
Curţii de Conturi solicitări de informaţii, precizări metodologice, 
clarificări şi alte asemenea. 

(13) În termen de 30 de zile de la primirea solicitării prevăzute 
la alin. (12), Curtea de Conturi emite o opinie căreia i se aplică 
prevederile art. 1 alin. (4). 

(14) Entitatea auditată poate formula contestaţie scrisă şi 
motivată în termen de 10 zile de la primirea opiniei. 

(15) Instanţa judecătorească specializată se pronunţă asupra 
contestaţiei în termen de 10 zile de la data înregistrării, menţinând ori 
anulând în tot sau în parte opinia Curţii de Conturi. 

(16) Opiniile, precum şi hotărârile instanţei, după caz, se 
publică pe site-ul Curţii de Conturi şi sunt obligatorii.” 

 
4. După alineatul (1) al articolului 14 se introduc două noi 

alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins: 
„(11) Autoritatea de Audit efectuează activităţi de îndrumare şi 

consiliere metodologică asupra modului de gestionare şi implementare a 
fondurilor comunitare nerambursabile, la solicitarea structurilor 
responsabile pentru managementul fondurilor prevăzute la art. 12. 

(12) Prevederile art. 21 alin. (12) – (l6) se aplică în mod 
corespunzător şi Autorităţii de Audit.” 

 
5. La articolul 42 alineatul (1) litera c) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:: 
„ c) să utilizeze şi să ia în considerare, pentru exercitarea 

funcţiilor sale de control şi de audit, rapoartele celorlalte organisme cu 
atribuţii de control, precum şi interpretările şi îndrumările date entităţilor 
controlate de alte autorităţi, în domeniile de competenţă ale acestora;” 
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6. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 57  
(1) Încălcarea de către auditorii publici externi, cu vinovăţie, a 

îndatoririlor de serviciu sau depăşirea mandatului lor în exercitarea 
atribuţiilor, atrage răspunderea patrimonială, disciplinară, contravenţională, 
civilă sau penală, după caz. 

(2) Orice persoană/entitate auditată care se consideră vătămată 
într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act emis de 
Curtea de Conturi în urma acţiunii de audit, se poate adresa instanţei 
judecătoreşti, în condiţiile legii, solicitând anularea acestuia. 

(3) În cazul în care acţiunea se admite şi actul emis este anulat 
în tot sau în parte ca fiind neîntemeiat şi/sau nelegal, Curtea de Conturi 
va răspunde pentru prejudiciile cauzate entităţii auditate, în condiţiile 
legii. 

(4) Curtea de Conturi se poate îndrepta pentru recuperarea 
prejudiciilor împotriva auditorului public extern care se face vinovat de 
greşeli în exercitarea atribuţiilor legale sau de depăşirea mandatului în 
ceea ce priveşte constatarea neregulor privind formarea, administrarea şi 
utilizarea fondurilor publice. 

(5) Răspunderea juridică a auditorului public nu se poate angaja 
dacă acesta a respectat prevederile legale şi procedurile administrative 
aplicabile. 

(6) În cazul în care fapta auditorului public a fost sesizată ca 
abatere disciplinară şi ca infracţiune, procedura angajării răspunderii 
disciplinare se suspendă până la dispunerea clasării ori renunţării la 
urmărirea penală sau până la data la care instanţa judecătorească dispune 
achitarea, renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei 
sau încetarea procesului penal. 

(7) Prevederile alin (1) – (6) se completează cu dispoziţiile 
referitoare la răspunderea auditorilor publici externi din Statutul 
auditorului public extern din cadrul Curţii de Conturi şi din Codul de 
conduită etică şi profesională a personalului Curţii de Conturi.” 

 
Art. II – În termen de 60 zile de la data intrării în vigoare, 

plenul Curţii de Conturi modifică regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a activităţilor specifice în concordanţă cu prevederile 
prezentei legi. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera 
Deputaţilor în forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE  CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
PETRU – GABRIEL  VLASE 


