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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun privind numirea în funcţia de
membru al Curţii de Conturi, consilier de conturi la Secţia Jurisdicţională cu care
comisiile au fost sesizate în fond cu adresa Biroului Permanent nr. 169 BP din 01
martie 2000.
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RAPORT COMUN
privind numirea în funcţia de membru al Curţii de
Conturi, consilier de conturi la Secţia Jurisdicţională,
conform Legii nr. 94/1992, privind organizarea şi
funcţionarea Curţii de Conturi, republicată

În conformitate cu decizia Birourilor Permanente ale Camerei Deputaţilor
şi Senatului, Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci au hotărât în data de
13.06.2000, cu majoritate de voturi, să înainteze Plenului Parlamentului propunerea
de numire în funcţia de membru al Curţii de Conturi, consilier de conturi la Secţia
Jurisdicţională a domnului Iancu Gheorghe.
Prin Legea nr. 204/1999 dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 94/1992 privind
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată s-au modificat în sensul
majorării numărului Consilierilor de Conturi ce alcătuiesc plenul Curţii de Conturi,
de la 24 de membri la 25. În baza Hotărârii Parlamentului României nr. 13 din
31.03.1999, cei 24 de consilieri de conturi au fost numiţi impunându-se numirea
celui de al 25-lea consilier de conturi în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare.
Potrivit prevederilor art. 104 alin. (2) din Legea nr. 94/1992, privind
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, Comisiile juridice, de disciplină şi
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imunităţi ale celor două Camere au transmis acordul comun cu nr. 169 BP/19 aprilie
2000, respectiv nr. 198 BP/19 aprilie 2000.
Menţionăm că, ulterior înaintării acordului comun al Comisiilor juridice,
de disciplină şi imunităţi şi validării din Camera Deputaţilor şi Senat au fost depuse
la comisiile de specialitate trei contestaţii ale unor candidaţi, prin care se solicită, în
esenţă, revenirea asupra acordului dat de comisiile sus menţionate şi reluarea
audierilor.
Birourile Permanente ale celor două Comisii au examinat Acordul comun
al Comisiilor juridice, de disciplină şi imunităţi ale celor două Camere precum şi
contestaţiile depuse şi au apreciat că acestea sunt neîntemeiate şi tardive.
În consecinţă, Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, având în vedere avizul Comisiilor juridice, de disciplină şi
imunităţi ale celor două camere, precum şi rezoluţia primită de la Birourile
Permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului cu adresa nr. 547BP/13.06.2000
privind rezolvarea contestaţiilor depuse, cu majoritate de voturi, au hotărât înaintarea
către Plenul celor două Camere a propunerii de numire în funcţia de consilier de
conturi la Secţia Jurisdicţională a domnului Iancu Gheorghe.
În acest sens anexăm, alăturat, curriculum vitae al domnului Iancu
Gheorghe şi acordul comun al Comisiilor juridice, de disciplină şi imunităţi.
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