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PARLAMENTUL ROMANIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
SENATUL 

LEGE pentru completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice şi a Legii 
nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I — După alineatul (4) al articolului 17 din Legea nr. 500/2002 privind fmantele 
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 597 din 13.08.2002, 
cu modificările şi completările ulterioare, se introduc 5 noi alineate, alin. (5), aim . (6), 
aim . (7), aim . (8), am . (9), cu următorul cuprins: 

(5) Cornisiile parlarnentului al caror dorneniu de activitate cuprinde bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat precum vi execuţia acestora, monitorizează şi 
controlează executarea legislaţiei din dorrreniul lor de activitate şi efectuează 
evaluarea oricărei politici publice. 

(6) Competenţa întocrnirii raportului privind rezultatele evaluării aparţine 
subcomisiilor pentru politici publice din cadrul comisiilor menţionate la alin. (5). 

(7) În acest scop, sunt investigate dovezi, se efectuează cercetare la faţa locului şi 
audieri considerate utile. 

(8) Parlarnentarii care fac pare din subcomisiile pentru evaluarea politicilor publice 
äu acces la toate informaţiile şi documentele frnanciare şi _administrative 
solicitate inclusiv la once raport întocmit de organisnrele şi serviciile cu atribuţii 
de supraveglaere şi control, cu excepţia informaţiilor clasifrcate secrete de stat. 
Persoanele a căror audiere este considerată necesară de preşedintele subcomisiei 
au obligaţia de a se prezenta în faţa acesteia. 

(9) Preşedintele subcornisiei poate solicita Curţii de Conturi efectuarea auditului 
performanţei utilizării resurselor frnanciare ale stdtului Şi ale sectorului public. 

Art. II — Dună articolul 30 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curtii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 



03.04.2014, cu modificările şi complctările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 
301, cu următorul cuprins: 

„Art. 30' . 
(1) Curtea de Conturi cont°ibuie la evaluarea politicilor publice de către Parlanzent. 
(2) Pentru evaluarea politicilor publice, Curtea de Conturi poate recurge la asistenţa 

societătilor specializate sau a exper,tilor autorizaţi, încheind cont-acte cu acestia 
pent^u realizarea unor activităţi. 

(3) Misiunea de asistenţă parlarnentară încredinţată Curţii de Conturi include in 
special: 
a) obligaţia de a răspunde cererilor de asistenţă forntulate de preşedinţii 

subconiisiilor pentrzr evaluarea politicilor publice; 
b) desfăşurarea oricărei inveStigaţii solicitate de subcornisiile parlarnentare 

privind gestionarea resurselor fnanciare de către entităţile prevăzute la art. 
23 si art.24; " 



Această lege a fost adoptată de Parlanaentul Rornâniei, cu respectarea prevederilor 
art. 75 alira. (1) si ale art. 76 alirz. (2) din Constitulia Rornâniei, republicată. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului, 
ION-MARCEL CIOLACU ROBERT-MARIUS CAZANCIUC 


