
 

 
Parlamentul  României 

Camera Deputaților 
 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 

 
 

Nr. 4c-7/ 678 

Bucureşti,   8.11.2022 

A V I Z 

asupra Proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern  

 

    În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului a fost sesizată, pentru avizare, prin adresa nr. PLx.624/2022 din 17 

octombrie 2022 cu Proiectul  de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.29/2022 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern. 

Potrivit prevederilor art.62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administraţie publică și 

amenajarea teritoriului au examinat proiectul de Lege mai sus  menţionat în şedinţa din data 

de 8 noiembrie 2022. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege cu amendamentele prezentate în Anexă. 

 

 

VICEPREŞEDINTE SECRETAR, 

Bogdan-Andrei TOADER Radu-Marcel TUHUȚ 

 

 

 

 

 

 

Șef serviciu Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Elena HRINCESCU 

elena.hrincescu
Conform cu originalul



ANEXA 

Pl-x nr.642/2022 

AMENDAMENTE PROPUSE 

 
Nr. 

crt. 

Text 

OUG nr.29/2022 

Text  

adoptat de Senat 

Amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 

Motivarea 

amendamentelor  

0 1 2 3 4 

1.   LEGE 

privind aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr.29/2022 pentru 

modificarea și completarea 

Legii nr.672/2002 privind 

auditul public intern 

Nemodificat  

2.    Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanța Guvernului nr.29 din 

26 august 2022 pentru 

modificarea și completarea Legii 

nr.672/2002 privind auditul 

public intern, adoptată în temeiul 

art.1 pctI.6 din Legea nr. 

186/2022,privind abilitarea 

Guvernului de a emite ordonanțe, 

și publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.845 din 

29 august 2022, cu următoarele 

modificări și completări: 

 Articol unic. – Se aprobă 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.31 din 25 martie 2022 pentru 

modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.18/2009 privind creșterea 

performanței energetice a blocurilor 

de locuințe, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr.299 

din 28 martie 2022 

 

Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

 

3.  2. La articolul 2, literele e) şi s) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

"e) certificat de atestare - document emis de 

Ministerul Finanţelor, prin Unitatea Centrală de 

Armonizare pentru Auditul Public Intern 

(UCAAPI), care certifică îndeplinirea condiţiilor 

necesare şi oferă dreptul ca o structură asociativă a 

1. La articolul I  punctul 2, 

litera e)  a articolului 2 se 

abrogă 

Se elimină 

 

Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 
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autorităţilor publice locale să asigure funcţia de 

audit public intern în sistem de cooperare; 

.................................................. 
4.  6. La articolul 8, literele i) şi m) se modifică şi vor 

avea următorul cuprins: 

 

 

m) coordonează sistemul de recrutare în domeniul 

auditului public intern, sistemul de atestare a 

structurilor asociative ale autorităţilor publice 

locale, precum şi sistemul de formare profesională 

a auditorilor interni din entităţile publice;" 

2. La articolul I punctul 6 , 

litera m) a articolului 8 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„m) coordonează sistemul de 

recrutare  în domeniul auditului 

public intern, precum și sistemul 

de formare profesională a 

auditorilor interni din entitățile 

publice .” 

Se elimină 

 

Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

 

 

5.  13. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"Art. 15 

(1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor 

activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, cel 

puţin o dată la 4 ani, inclusiv asupra activităţilor 

entităţilor aflate în subordinea, în coordonarea sau 

sub autoritatea acesteia, după caz, iar prioritizarea 

misiunilor de audit intern se face pe baza analizei de 

risc şi a solicitărilor Curţii de Conturi a României. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la 

elaborarea planului multianual, conducătorul 

entităţii sau organul de conducere 

colectivă/colegială poate aproba depăşirea 

termenului de 4 ani, cu cel mult un an, la propunerea 

fundamentată a conducătorului compartimentului 

de audit public intern." 

3. La articolul I, după punctul 

13 se introduce un nou punct, 

pct.131, cu următorul cuprins : 

„131. La articolul 15, după 

alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alin.(3), cu următorul 

cuprins: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)Auditul public intern prevăzut 

de prezenta lege, desfășurat de 

către autoritățile și instituțiile din 

domeniul apărării, ordinii publice 

Se elimină 

 

Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 
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și securității naționale nu se 

exercită asupra activității de 

informații pentru realizarea 

securității naționale, respectiv cu 

privire la datele și informațiile 

obținute, identitatea surselor de 

informații, metodele și mijloacele 

concrete utilizate, precum și la 

alte date și informații specifice.” 
6.  21. La articolul 20, alineatele (4)-(7) se modifică 

şi vor avea următorul cuprins: 

"(4) Structurile asociative, astfel cum sunt definite 

la art. 2 lit. v), asigură funcţia de audit public intern 

în sistem de cooperare numai dacă sunt atestate de 

Ministerul Finanţelor, prin UCAAPI. 

(5) În vederea atestării, structura asociativă depune 

la UCAAPI o cerere, însoţită de documente din care 

să rezulte îndeplinirea următoarelor criterii: 

a) structura asociativă este persoană juridică şi 

deţine statutul de utilitate publică, fiind alcătuită 

numai din unităţi administrativ-teritoriale, potrivit 

statutului acesteia; 

b) structura asociativă are prevăzută în statutul său 

asigurarea funcţiei de audit public intern în sistem 

de cooperare; 

c) existenţa hotărârilor autorităţilor deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale de aderare la 

sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de 

audit public intern; 

d) existenţa hotărârii adunării generale a structurii 

asociative de înaintare a cererii în vederea atestării; 

e) încheierea unui singur acord de cooperare; 

f) înfiinţarea unui singur compartiment de audit 

public intern; 

4. La articolul I, punctul 21 

alineatele (4), (5) și (7) ale 

articolului 20 se abrogă. 

 

 

Se elimină 

 

Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 
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g) dimensionarea compartimentului de audit public 

intern s-a realizat conform alin. (71). 

(6) Structura asociativă încheie un singur acord de 

cooperare şi înfiinţează un singur compartiment de 

audit public intern, prevăzut cu funcţie de 

conducere şi dimensionat cu minimum 2 auditori 

interni, cu normă întreagă. Orice modificare sau 

completare a acordului de cooperare se face prin act 

adiţional. 

(7) În cazul în care, ca urmare a verificărilor 

realizate de UCAAPI, ulterior emiterii 

certificatului, structura asociativă nu mai 

îndeplineşte oricare dintre criteriile menţionate la 

alin. (5), certificatul de atestare îşi pierde de drept 

valabilitatea, dacă structura asociativă nu pune în 

aplicare măsuri care să conducă la îndeplinirea 

criteriilor menţionate, în termen de 3 luni de la data 

scrisorii prin care se comunică rezultatele 

verificării." 
7.  22. La articolul 20, după alineatul (7) se introduc 

două noi alineate, alin. (71) şi (72), cu următorul 

cuprins: 

"(71) În cazul în care structura asociativă are mai 

mult de 5 unităţi administrativ-teritoriale care au 

aderat la sistemul de cooperare, numărul minim al 

auditorilor interni, ca normare de personal cu normă 

întreagă, este primul număr natural mai mare decât 

valoarea numerică rezultată în urma împărţirii la 5 

a numărului unităţilor administrativ-teritoriale care 

au aderat la acest sistem. 

(72) Certificatul de atestare se eliberează în termen 

de 3 luni de la data depunerii cererii, dacă sunt 

îndeplinite, cumulativ, criteriile menţionate la alin. 

(5)." 

5. La articolul I punctul 22, 

alineatul (72) al articolului 20 se 

abrogă. 
 

 

Se elimină 

 

Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

 



6 

 

8.  Art. II 

Structurile asociative ale autorităţilor publice locale 

care, la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanţe, asigură funcţia de audit public intern în 

sistem de cooperare au obligaţia depunerii 

documentaţiei şi obţinerii certificatului de atestare 

în termen de 9 luni de la data aprobării metodologiei 

de emitere a certificatului de atestare, sub 

sancţiunea încetării, de drept, a acestei activităţi. 

Pentru obţinerea certificatului de atestare, 

structurile asociative trebuie să facă dovada 

îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute la art. 

20 alin. (5) din Legea nr. 672/2002, republicată, cu 

modificările ulterioare. 

6. Articolele II, III și V se 

abrogă. 

Se elimină 

 

Autor: Comisia pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Art. III 

După împlinirea termenului prevăzut la art. II, dacă 

structura asociativă semnatară a acordului de 

cooperare nu a obţinut certificatul de atestare, 

aplicabilitatea acordului de cooperare pentru 

activitatea de audit public intern încetează de drept. 

   

10.  Art. V 

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei ordonanţe, prin ordin al ministrului 

finanţelor se aprobă metodologia de emitere a 

certificatului de atestare a structurilor asociative ale 

autorităţilor publice locale în vederea asigurării 

activităţii de audit public intern în sistem de 

cooperare. 

   

 
 

https://idrept.ro/00144360.htm

