
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Vasile Florin Câțu, Ministrul Finanțelor Publice 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării: Auditarea situațiilor financiare ale persoanelor juridice fără scop          

patrimonial de utilitate publică 

 

Stimate Domnule Ministru, 

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordinul MFP nr. 3103/2017, pentru persoanele             

juridice fără scop patrimonial de utilitate publică, pe durata deținerii statutului de utilitate             

publică, situațiile financiare anuale ale acestora sunt supuse auditului statutar, care se            

efectuează de către auditori financiari sau firme de audit, autorizate în condițiile legii.             

Sancţiunea pentru nerespectarea acestei prevederi este amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei. 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Fundațiile pentru tineret, reglementate potrivit Legii nr. 146/2002 ca fundații de           

utilitate publică, au obligația de a audita situațiile financiare potrivit OMFP           

3103/2017? 

2. Dacă da, care este sancțiunea în cazul în care nu s-a întâmplat acest lucru? 

3. Cine are obligația verificării îndeplinirii acestei obligații? 

4. Va rugăm să ne prezentați situația îndeplinirii acestei obligații pentru toate fundațiile            

pentru tineret din România și, dacă nu s-a efectuat auditul, ce măsuri au fost luate de                

MFP? 

5. Cum protejează MFP fostul patrimoniu de stat administrat de actualele fundații de            

tineret, dacă nu s-a asigurat nici măcar auditarea situațiilor financiare anuale ale            

acestor fundații? 
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6. Având în vedere neauditarea situațiilor financiare anuale, considerați că sunt incidente           

prevederile art. 31 din Legea nr. 146/2002? Dacă da, veți introduce acțiune în justiție              

în calitate de persoană interesată? 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 
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