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public din România, punând accent pe elementele de istoric, dar şi de 
modernitate ale domeniului abordat. Recentele transformări, bazate, 
evident, pe norme juridice clare, au în vedere realizarea tipurilor de 
audit specifice instituţiilor supreme de audit întemeiate pe standarde 
proprii de audit public extern, adoptate conform standardelor de audit 
INTOSAI, Liniilor directoare europene de aplicare a standardelor 
INTOSAI şi a altor standarde de audit relevante pentru sectorul public 
elaborate de IFAC şi acceptate spre aplicare în Uniunea Europeană. 
Constatarea regularităţii conturilor echivalează cu emiterea unui 
certificat de conformitate către entitatea auditată. 
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1. Introducere 
 
Modernizarea instituţională este o problemă fundamentală a oricărui stat aflat 

în plin proces al desăvârşirii integrării europene. În cazul României, recentele 
modificări normative au vizat reglementarea tipurilor de audit specifice SAI 
(Instituţiilor supreme de audit) în baza standardelor proprii ale Curţii de Conturi, 
adoptate conform standardelor de audit INTOSAI, Liniilor directoare europene de 
aplicare a acestora şi a altor norme de audit relevante pentru sectorul public 
elaborate de IFAC şi acceptate spre aplicare în Uniunea Europeană (Bostan, 2010). 

În conformitate cu Constituţia revizuită, Curtea de Conturi se defineşte, prin 
art. 140, alin. 1, drept instituţia care „exercită controlul asupra modului de formare, 
de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale 
sectorului public”. Această funcţie este specifică instituţiei supreme de audit, 
definită de Standardele de audit INTOSAI ca fiind „autoritatea publică a statului 
care, indiferent de forma de constituire şi organizare, îndeplineşte funcţia de audit 
public, la nivelul cel mai înalt din stat” (INTOSAI, 2008). 

  
2. Momente semnificative din evoluţia instituţiei auditului public extern  

 (Curţii de Conturi)  
 
2.1. Drumul multisecular al Magna Curia Rationum  
 
În sistemul instituţional al unui stat, sistemul financiar joacă un rol 

important în configurarea, evoluţia şi performanţa economiei. Apariţia 
sistemului financiar a fost legată de unele premise (Popescu, 1995): 

 organizarea statului şi a sistemului instituţiilor sale; 
 organizarea contabilităţii; 
 realizarea unificării monetare în cadrul economiei naţionale. 

Astfel, încă din îndepărtata antichitate a existat sistem financiar şi chiar 
Curte de conturi. Există elemente suficiente şi pertinente capabile să susţină o 
astfel de apreciere. De pildă, în Biblie se scrie: „Ori ce lucru vei da, cu număr şi 
cu măsură să dai, şi ceea ce dai, ce iei, toate le scrie”.  

Primii contabili ai omenirii au fost scribii, iar primele suporturi de 
informaţii – tăbliţele şi papirusul. Documentele consemnează existenţa unor 
forme embrionare ale curţilor de conturi în Grecia antică şi Imperiul roman. În 
secolul III î.e.n., în Grecia întâlnim curtea legiştilor sau curtea de conturi „a 
celor 10”, formată din membri ai Senatului, numiţi antigrafi sau logişti. Tot la 
greci exista şi colegiul eutimiştilor, adică organizaţia revizorilor contabili. 
Contabilii, la rândul lor, erau particulari (logografii) şi publici (logoteţii).  
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La fel, în Imperiul roman a existat Magna Curia Rationum, instituţie 
asemănătoare curţii de conturi de mai târziu, iar în jurul anilor 1000 e.n. 
întâlnim maestri dei conti însărcinaţi cu controlul gestionarilor publici. 

  
2.2. Apariţia curţilor de conturi naţionale 
 
Acumulările cantitative şi calitative din evul mediul au făcut posibilă, 

începând cu secolul al XVII-lea, dar mai accentuat în cel următor, desfăşurarea 
unui amplu proces de democratizare a societăţii (separarea puterilor în stat, 
viaţa parlamentară şi a partidelor politice, mai apoi chiar apariţia sindicatelor). 

Pe fondul general al progresului economic şi al sistemului instituţional şi 
ca expresie a democratizării reale a societăţii apare, în secolul al XIX-lea, 
curtea de conturi modernă, ca instituţie a statului de drept (Popescu, 1995). 

Primele curţi de conturi naţionale, în accepţiunea modernă, au fost 
înfiinţate în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Austria – 1805, Franţa – 
1807, Bavaria – 1812, Württemberg – 1818, Marele Ducat de Hessa – 1821, 
Prusia – 1824, Olanda – 1840, Saxa – 1842, Hanovra – 1848, Spania – 1851). 

Atribuţiile regăsite în acest context s-au cristalizat şi conturat în timp, 
acestea fiind legate de realizarea moralităţii – eticii şi echităţii – în domeniul 
fiscalităţii, verificarea respectării legalităţii în domeniul financiar, atingerea 
maximei eficienţe economice etc. 

Îndeplinirea acestor atribuţii avea importanţă esenţială pentru „sănătatea” 
şi performanţa mecanismului economic, ca şi pentru moralitatea întregii 
societăţi. 

 
3. Etape istorice traversate de instituţia românească a controlului financiar/  

 auditului extern: de la Înalta Curte de Conturi la Curtea Superioară  
 de Control Financiar 

 
În România, Curtea de Conturi a fost înfiinţată prin Legea din 24 ianuarie 

1864, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 24 ianuarie 1864, sub denumirea 
de „Înalta Curte de Conturi”, pentru întreaga ţară. Potrivit art. 15 din lege 
„Curtea este însărcinată cu cercetarea şi hotărârea socotelilor atingătoare de 
veniturile tezaurului, casieriilor generale din judeţe, ale regiilor şi ale 
administraţiilor contribuţiilor indirecte, precum şi cu încheierea societăţilor 
atingătoare de cheltuieli făcute de către toţi agenţii comptabili”.  

Art. 116 din Constituţia din 1866 (publicată în Monitorul Oficial nr. 142 
din 13 iulie 1866) prevede că „Pentru toată România este o singură Curte de 
Conturi”, iar art. 114 stipulează că „Regularea definitivă a socotelilor trebuie 
prezentată Adunării cel mai târziu în termen de doi ani de la încheierea fiecărui 
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exerciţiu”. Art. 116 din Constituţia din 1923 (publicată în Monitorul Oficial nr. 
282 din 29 martie 1923) prevede: „Controlul preventiv şi cel de gestiune al 
tuturor veniturilor şi cheltuielilor statului se va exercita de Curtea de Conturi, 
care supune în fiecare an Adunării Deputaţilor raportul general rezultând 
conturile de gestiune ale bugetului trecut semnalând, totodată, neregulile 
săvârşite de miniştri în aplicarea bugetului”.  

Potrivit Legii din 1929, „Curtea de Conturi este o instituţie de sine 
stătătoare, are acelaşi rang cu Înalta Curte de Casaţie şi se bucură de aceleaşi 
drepturi”. Prin această nouă reglementare, Curtea de Conturi îşi menţine atât 
atribuţiile de control cât şi cele judecătoreşti.  

Însă, după mai puţin de 20 de ani, Curtea de Conturi a fost desfiinţată, 
prin Decretul nr. 352 din 1 decembrie 1948.  

Prin Legea nr. 2 din 28 martie 1973, publicată în Buletinul Oficial nr. 44 
din 30 martie 1973, a fost înfiinţată Curtea Superioară de Control Financiar 
(CSCF) care funcţiona pe lângă Consiliul de Stat. Legea a fost modificată prin 
decretele nr. 150 din 19 iunie 1974 şi nr. 36 din 21 februarie 1981.  

Instituţia era abilitată să exercite atribuţii de control financiar şi 
jurisdicţionale. Să amintim doar că actul normative arătat includea o serie de 
prevederi specifice statului totalitar, ca de exemplu, „Curtea Superioară de 
Control Financiar urmăreşte respectarea hotărârilor de partid şi de stat în 
domeniul financiar şi apărarea proprietăţii socialiste”.  

CSCF a avut un rol deosebit în executarea şi coordonarea activităţii de 
control financiar, având concomitent şi atribuţii jurisdicţionale. Potrivit actului 
normativ de înfiinţare, acesteia îi revenea sarcina de a exercita controlul 
financiar asupra activităţii organelor centrale de stat; de a controla executarea 
prevederilor financiare din planul naţional unic de dezvoltare economico-
socială şi bugetul de stat; utilizarea pârghiilor financiare şi de credit; asigurarea 
evidenţei fondului unitar al proprietăţii de stat, precum şi îndeplinirea obliga-
ţiilor prevăzute în bugetul de stat; respectarea disciplinei financiare şi utilizarea 
fondurilor primite de la stat de către organizaţiile centrale cooperatiste şi 
celelalte organizaţii centrale obşteşti.  

De asemenea (Henegaru, 1970), avea sarcina de a coordona activitatea de 
control financiar-bancar în întreaga economie. Competenţa CSCF era extinsă 
aşadar în întreaga economie, control direct (prin organele proprii) efectuând 
însă mai ales la nivelul organelor centrale.  

Atribuţiile jurisdicţionale constau în: 
 judecarea cauzelor în care se stabileau despăgubiri sau amenzi ca 

urmare a pagubelor provocate de către: ordonatorii principali de credite 
ai bugetului republican, cu excepţia miniştrilor şi a celorlalţi 
conducători de instituţii centrale aleşi de Marea Adunare Naţională, 
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precum şi de prim-vicepreşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarii 
comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene sau ai 
organizaţiilor centrale cooperatiste şi obşteşti; 

 judecarea cauzelor privind prejudicii aduse economiei prin măsuri sau 
dispoziţii eronate, de către directorii generali şi directorii din ministere, 
precum şi de conducătorii centralelor sau ai unităţilor similare acestora; 

 judecarea contestaţiilor privind pagubele imputate, potrivit Codului 
muncii, conducătorilor de unităţi socialiste, dacă aveau o valoare mai 
mare de 20.000 lei. 

CSCF avea în structura sa organizatorică: secţia de control a activităţii 
organelor şi organizaţilor centrale, secţia de control a activităţii instituţiilor 
centrale financiare şi de credit, secţia de control complex financiar-economic, 
secţia de control financiar preventiv, colegiul de jurisdicţie şi ministerul public, 
secţia de coordonare a controlului financiar-bancar, secţia plan-sinteză-
documentare şi serviciul secretariat-administrativ. 

În cadrul acestora funcţionau: controlori financiari de stat, judecători 
financiari şi procurori financiari. Ulterior, şi această instituţie a fost desfiinţată, 
prin Decretul nr. 94/1990. 

 
4. Curtea de Conturi a României după Revoluţia din Decembrie 1989  
 
Curtea de Conturi a fost reintrodusă în sistemul administrativ naţional 

prin dispoziţiile art. 139 din Constituţie României din anul 1991. Potrivit 
acestui articol: „Curtea de Conturi exercită controlul asupra modului de 
formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului 
şi al sectorului public. În condiţiile legii, curtea exercită atribuţii 
jurisdicţionale”. 

În Legea nr. 94/1992, în forma iniţială (Republicată a fost modificată şi 
completată prin Legea nr. 77/2002),  Curtea de Conturi era „organul suprem de 
control financiar şi de jurisdicţie în domeniul financiar”. Potrivit legii, Curtea 
de Conturi judeca şi hotăra cu privire la plata despăgubirilor civile pentru 
pagubele cauzate de administratorii, gestionarii şi contabilii, precum şi de 
celelalte persoane supuse jurisdicţiei Curţii de Conturi, potrivit legii. 

Curtea de Conturi se compunea din (Băjan et al., 1994): Secţia de control 
preventiv, Secţia de control ulterior, Secţia jurisdicţională, Colegiul 
jurisdicţional al Curţii, camerele de conturi judeţene şi Secretariatul general. Pe 
lângă Curtea de Conturi funcţionau procurorii financiari.  

Membrii Curţii de Conturi erau consilierii de conturi, în număr de 24 
(ulterior 25), care alcătuiau plenul Curţii (Legea nr. 94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi). Începând cu anul 2000, Curtea 
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de Conturi cuprinde (Ordonanţa Guvernului nr. 119 din 31 august 1999, privind 
controlul intern şi controlul financiar preventiv; Legea nr. 204/28.12.1999 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992) două secţii de control 
ulterior, cea de-a doua apărând în locul Secţiei de control preventiv. 

Camera de conturi judeţeană se compunea din compartimentul de control 
financiar, care includea controlorii financiari, şi colegiul jurisdicţional, format 
din judecători financiari, fiind condus de un preşedinte. 

Competenţa materială şi teritorială a instanţelor Curţii de Conturi era 
reglementată prin Legea privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. 

             
5. Reglementarea auditului public extern în contextul integrării europene  

a sistemului social-economic românesc  
 
Începând cu luna noiembrie 2008, odată cu noua lege de organizare şi 

funcţionare (Legea nr. 217/2008 pentru modificarea şi completarea Legii  
nr. 94/1992), activitatea Curţii de Conturi a României a fost divizată pe trei 
paliere: control, audit financiar şi audit al performanţei. Ca şi până atunci, 
Curtea (Cosmanaru et al., 2009) exercită controlul asupra modului de formare, 
de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale sectorului public, 
însă funcţia de control se realizează prin proceduri de audit public extern 
prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu 
standardele de audit internaţionale general acceptate.  

Potrivit aceluiaşi act normativ, controlorii financiari dobândesc calitatea 
de auditori publici externi şi se face distincţie clară între termenul de control, ca 
activitate prin care se verifică şi se urmăreşte modul de respectare a legii 
privind constituirea, administrarea şi utilizarea fondurilor publice şi noţiunea de 
audit public extern, ce include auditul financiar şi auditul performanţei.  

Auditul financiar este activitatea prin care se urmăreşte dacă situaţiile 
financiare sunt complete, reale şi conforme cu legile şi reglementările în 
vigoare, furnizându-se în acest sens o opinie. Auditul performanţei se referă la 
evaluarea independentă a modului în care o entitate, un program, o activitate 
sau o operaţiune funcţionează din punctele de vedere al eficienţei, 
economicităţii şi eficacităţii.  

Entitatea auditată poate fi orice autoritate publică, companie/societate 
naţională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate 
administrativ-teritorială deţine, singur sau împreună, integral sau mai mult de 
jumătate din capitalul social.  

Controalele nu se mai finalizează cu descărcări de gestiune, cum se 
întâmpla anterior. Odată cu legea republicată, constatarea regularităţii conturilor 
echivalează cu emiterea unui certificat de conformitate către entitatea auditată. 
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În caz contrar, adică în situaţiile în care se constată existenţa unor abateri de la 
legalitate şi regularitate, care au determinat producerea unor prejudicii, acestea 
sunt comunicate conducerii entităţii publice auditate, urmând ca stabilirea 
întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia să 
revină conducerii entităţii auditate.  

Potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de 
Conturi (Cap. I), republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 217/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi functionarea 
Curţii de Conturi, instituţia exercită controlul asupra modului de formare, de 
administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului 
public. 

Funcţia de control se realizează prin proceduri de audit public extern 
prevăzute în standardele proprii de audit, elaborate în conformitate cu 
standardele de audit internaţionale general acceptate. 

Conducerea executivă a instituţiei, la nivel central, se exercită de către 
preşedinte, ajutat de doi vicepreşedinţi, care sunt consilieri de conturi. Plenul se 
compune din cei 18 membri, numiţi de Parlament, care sunt consilieri de conturi.  

Structura organizatorică include departamente, camerele de conturi 
judeţene şi a municipiului Bucureşti şi un secretariat general (Cosmanaru et al., 
2009). Camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt conduse 
de către un director şi un director adjunct. În structura camerelor de conturi 
judeţene pot funcţiona servicii şi birouri. 

Referindu-ne la suportul financiar şi logistic al instituţiei, amintim că bugetul 
Curţii de Conturi aprobat pentru anul 2010 prin Legea bugetului de stat, cu 
rectificările ulterioare, este de 151,3 milioane lei, din care: 128,8 milioane lei 
pentru cheltuielile de personal, 12,2 milioane lei pentru bunuri şi servicii, 6,3 
milioane lei pentru investiţii şi 3,6 milioane lei pentru contractarea şi 
implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE 2006 şi 
0,4 milioane lei pentru proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. 

  
5.6. Abateri şi sancţiuni 
 
Aşa cum am arătat anterior, în situaţia în care, după aplicarea procedurilor 

de audit financiar, se constată regularitatea conturilor, se emite certificatul de 
conformitate şi se comunică entităţii auditate. 

Dacă se constată existenţa unor abateri de la regularitate, care au 
determinat producerea unor prejudicii, se comunică conducerii entităţii publice 
auditate această stare de fapt.  
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Privitor la abateri şi sancţiuni relevăm că reprezintă abateri şi se 
sancţionează – potrivit Legii Nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea 
Curţii de Conturi – fapte precum: 

a) nerespectarea obligaţiei de a prezenta Curţii de Conturi, în termenele 
stabilite, conturile ce urmează a fi verificate – cu amenda civilă egala cu salariul 
pe 1-3 luni al persoanei din vina căreia s-a produs întârzierea; 

b) neîndeplinirea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, cu amendă 
civilă egală cu salariul de la două până la cinci luni al persoanei din vina căreia 
nu au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite. 

Încălcarea obligaţiilor de către entităţile auditate de a transmite actele, 
documentele, informaţiile solicitate, la termenele şi în structura stabilite de 
Curtea de Conturi, şi să îi asigure accesul în sediile acestora, se penalizează cu 
50 lei pentru fiecare zi de întârziere.  

Abaterile se constată de auditorii publici externi, iar amenda se stabileşte 
potrivit regulamentului propriu, sumele reprezentând amenzi civile care se fac 
venit la bugetul de stat. 

Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de 
conducerea entităţii a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la şase luni la trei ani. Stabilirea 
întinderii prejudiciului şi dispunerea măsurilor pentru recuperarea acestuia 
devin obligaţie a conducerii entităţii auditate.  

Sesizarea Parchetului intervine atunci când în rapoartele de audit se 
constată existenţa unor fapte pentru care există indicii că au fost săvârşite cu 
încălcarea legii penale.  

În baza constatărilor sale, Curtea de Conturi poate întreprinde următoarele 
măsuri:  

a) suspendarea aplicării demersurilor care contravin reglementărilor 
legale din domeniul financiar, contabil şi fiscal; 

b) blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci când se constată 
utilizarea nelegală sau ineficientă a acestora; 

c) înlăturarea neregulilor constatate în activitatea financiar-contabilă sau 
fiscală controlată. 

De asemenea, poate cere celor în drept suspendarea din funcţie, în 
condiţiile legii, a persoanelor acuzate de săvârşirea de fapte cauzatoare de 
prejudicii importante sau a unor abateri grave cu caracter financiar, constatate 
în urma controalelor/auditurilor efectuate, până la soluţionarea definitivă a 
cauzelor în care sunt implicate. 
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6. Concluzii 
 
Lucrarea de faţă trece în revistă momentele semnificative din evoluţia 

instituţiei auditului public extern (Curţii de Conturi), cu referire la România. 
Am avut în vedere traseul multisecular al Magna Curia Rationum, apariţia 
Curţilor de conturi naţionale, etapele istorice traversate de instituţia românească 
a controlului financiar/auditului extern – de la Înalta Curte de Conturi la Curtea 
Superioară de Control Financiar şi etapa ce a urmat Revoluţiei din Decembrie 
1989. Atenţie aparte am acordat reglementării auditului public extern în 
contextul integrării europene a sistemului social-economic românesc. 

În etapa preaderării României la UE, modificările legislative vizate au fost 
determinate de revizuirea în anul 2003 a Constituţiei României care consacra 
anularea atribuţiilor jurisdicţionale ale Curţii de Conturi, precum şi de 
necesitatea introducerii auditului bazat pe sisteme şi a auditului performanţei, 
consolidării independenţei financiare a Curţii de Conturi, precum şi includerii 
prevederilor privind procedurile de urmărire de către Parlament a recomandărilor 
făcute. 

Ulterior s-au reglementat acele tipuri de audit specifice instituţiilor supreme 
de audit în baza standardelor proprii de audit public extern, adoptate în confor-
mitate cu standardele de audit INTOSAI şi a altor norme relevante pentru sectorul 
public elaborate de IFAC şi acceptate spre aplicare în ţările Uniunii Europene.  

În prezent, finalizarea auditului financiar extern la instituţiile publice conduse 
de ordonatorii principali de credite se face prin emiterea unei opinii de audit 
asupra situaţiilor financiare auditate, respectiv a conturilor de execuţie bugetară, 
ţinând seama şi de rezultatele verificărilor, pe bază selectivă, a conturilor de 
execuţie ale ordonatorilor de credite subordonaţi.  

Opinia în cauză se bazează pe raportul de audit care conţine, în principal, 
constatări cu impact financiar, constatări cu privire la rezultatele evaluării siste-
melor de management şi de control intern ale entităţii auditate, precum şi recoman-
dări pentru remedierea deficientelor constatate si îmbunătăţirea activităţilor. 
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