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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 

                  Bucureşti, 04.03.2015 
                  Nr. 4c-2/140 
                  PL-x 70/2015 

 
 
 

  BIROULUI  PERMANENT  
                                                                    AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curtii de Conturi, trimis spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PL-x 70 din 23 februarie 
2015, înregistrată sub nr. 4c-2/140 din 25 februarie 2015, Camera Deputaţilor fiind 
prima Cameră sesizată.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor organice. 

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

        Viorel ȘTEFAN 








Administrator
Original
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
Finanțe și bănci 

 

   Bucureşti, 04.03.2015
                  Nr. 4c-2/140

                  PL-x 70/2015

  
 

RAPORT  
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 94/1992 

privind organizarea şi funcţionarea Curtii de Conturi 
 
 
 
 

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 propunerea legislativă pentru 
modificarea şi completarea Legii 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curtii de Conturi, trimis cu adresa nr. PLx.70 din 23 februarie 2015,  

 
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
prima Cameră Sesizată. 

 
 
La dezbaterea propunerii legislative s-au avut în vedere următoarele: avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ,  precum și punctul de vedere negativ al 
Guvernului,  

 
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

inserarea în mod expres a studiilor tehnice, alături de studiile economice, juridice și de 

altă specialitate pe care pot să le aibă auditorii publici externi, precum și introducerea 

obligativității ca aceștia să fie asistați, în activitatea lor, de personal de altă 
specialitate, dacă intervin aspecte de altă natură decât cea economică. 

 
 
În conformitate cu prevederile art. 61  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
propunerea legislativă  menţionată mai sus, în şedinţa din data 03.03.2015 



 3

 
La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 29 deputați, din 

totalul de 34 de membri . 
 
La dezbaterea propunerii legislative, în conformitate cu prevederile art. 54 și 

55 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, au fost prezenţi invitați din partea Curții de Conturi a României. 

 
În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea propunerii legislative, deoarece soluțiile propuse nu aduc un 
plus de reglementare în privința Legii 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curtii de Conturi. 

  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
 
 

                                    
                
 
                                                                                                                  
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                     Viorel ȘTEFAN                                                Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șef  serviciu 
Giorgiana Ene  
Consilier parlamentar                                           
Daniel Mărăcineanu 
 
 


