
Actele normative incalcate – argumentatia juridica

Legea Curtii de conturi nr. 94/1992
Art. 15, alin  (1) Autoritatea de Audit este condusă de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi 
numiţi de Parlament dintre consilierii de conturi, pentru perioada mandatului de consilier 
de conturi pentru care aceştia au fost numiţi. Mandatul nu poate fi reînnoit.
Interpretare: nu poti fi pres sau vicepresedinte la Autorit de Audit decat daca esti 
consilier de conturi.

Regulamentul de organizare si functionare al Curtii de Conturi 
Art.  16,  alin  (2): “Consilierii  de  conturi,  ca  membri  ai  Curtii  de  Conturi,  au  toate 
drepturile  conferite  functiei  pe  care  o  îndeplinesc  si  au  îndatorirea  de  a  actiona  cu 
impartialitate si de a respecta obligatiile si interdictiile la care sunt supusi potrivit legii.
Interpretare: consilierii de conturi sunt membri ai Curtii de Conturi si trebuie sa 
respecte interdictiile legale.

Legea Curtii de conturi nr. 94/1992
Art. 49, alin(3) Membrilor Curţii de Conturi le este interzisă exercitarea, direct sau prin 
persoane interpuse, a activităţilor de comerţ, participarea la administrarea ori conducerea 
unor societăţi comerciale sau civile. Ei nu pot fi experţi sau arbitri desemnaţi de parte 
într-un arbitraj.
Interpretare: consilierii de conturi, inclusiv pres si vicepres autoritatii de audit, nu 
au dreptul de a exercita activ de comert sau participa la administrarea sau participa 
la conducerea societatilor comerciale.

Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale
Art. 1, (1) In vederea efectuarii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice 
se pot asocia si pot constitui societati comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei 
legi.
Interpretare: persoanele fizice se asociaza in societati comerciale pentru a exercita 
acte de comert.

Legea Curtii de conturi nr. 94/1992
Art. 49, alin. (1) Membrii Curţii de Conturi sunt independenţi în exercitarea mandatului 
lor şi inamovibili pe toată durata acestuia. Aceştia sunt demnitari de stat şi sunt supuşi 
incompatibilităţilor prevăzute de lege pentru judecători.

Legea nr. 303 din 28 iunie 2004  privind statutul judecătorilor si procurorilor
ART. 8, alin  (1) Judecătorilor si procurorilor le este interzis:
a) sa desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) sa desfăşoare activităţi de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;
c) sa aibă calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau 
control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, 
societăţi  de  asigurare  ori  financiare,  companii  naţionale,  societăţi  naţionale  sau  regii 
autonome;



d) sa aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii si procurorii pot fi acţionari 
sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea in masa.

Legea nr. 161/2003 stabileste incompatibilitatile magistratilor
ART. 102 Magistratilor le este interzis:
a) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;
b) sa aiba calitatea de asociat, membru in organele de conducere, administrare sau control 
la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati 
de asigurare sau financiare, companii nationale, societati nationale ori regii autonome;
c) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic.

Concluzie: Calitatea de membru al Curtii de Conturi este incompatibila cu cea de 
asociat/actionar la societati comerciale.

Procedura de rezolvare a incompatibilitatii

ART. 99
(1) Persoanelor care exercita urmatoarele demnitati publice si functii publice de autoritate 
din cadrul autoritatilor si institutiilor aflate exclusiv sub control parlamentar:
    a) membrii Curtii de Conturi;
    b) presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectie;
    c) Avocatul Poporului si adjunctii sai;
    d) membrii Consiliului Concurentei;
    e) membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
    f)  guvernatorul,  prim-viceguvernatorul,  viceguvernatorii,  membrii  consilului  de 
administratie si angajatii cu functii de conducere ai Bancii Nationale a Romaniei;
    g) directorul Serviciului Roman de Informatii, prim-adjunctul si adjunctii sai;
    h) directorul Serviciului de Informatii Externe si adjunctii sai;
    i) membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
    j) membrii Consiliului National al Audiovizualului;
    k)  membrii  consiliilor  de  administratie  si  ai  comitetelor  directoare  ale  Societatii 
Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune;
    l) membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
    m) directorul general si membrii consiliului director al Agentiei Nationale de Presa 
ROMPRES
    li se aplica dispozitiile art. 72 si regimul incompatibilitatilor prevazut in prezentul titlu 
pentru ministri si, respectiv, secretari de stat, precum si incompatibilitatile prevazute in 
legi speciale.
Interpretare: legile speciale sunt Legea Curtii de conturi, Statutul magistratilor
    (2) Persoanele prevazute la alin. (1) pot exercita functii sau activitati in domeniul 
didactic, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar-artistice.
    (3) Dispozitiile art. 73 si 74 se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute la 
alin. (1) de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului.
    (4) Persoanele care ocupa demnitatile publice si functiile publice de autoritate din 



cadrul  autoritatilor  si  institutiilor  prevazute  la  alin.  (1),  daca se  afla  intr-un caz  de 
incompatibilitate,  vor  informa,  in  termen de  15  zile,  Biroul  permanent  al  Camerei 
Deputatilor si, respectiv, Senatului.
    (5)  In termen de 60 de zile  de la  expirarea termenului  prevazut  la  alin.  (4), 
persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice prevazute la alin. (1) vor 
opta  intre  aceste  functii  si  cele  care  sunt  incompatibile  cu  acestea,  demisionand  din 
functia care a generat cazul de incompatibilitate.
    (6) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (5), daca starea de incompatibilitate 
continua sa existe, persoana care ocupa functia sau demnitatea publica este considerata 
demisionata din aceasta functie. Demisia se aduce la cunostinta Camerei Deputatilor si, 
respectiv,  Senatului.  Hotararea  Camerei  prin  care  se  constata  demisia  se  publica  in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Legea nr. 144/2007 privind infiintarea ANI
Art.  1,  (1)  Activitatea  de  verificare  privind  averea  dobandita  in  perioada  exercitarii 
mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor 
de  interese  si  a  incompatibilitatilor  se  efectueaza  de  catre  Agentia  Nationala  de 
Integritate, denumita in continuare Agentia, si este supusa controlului judecatoresc


