
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 
Secţiunea  1. 

Titlul proiectului de act normativ 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
a Guvernului pentru modificarea şi completarea  

Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public 
Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003 

 
 

Secţiunea  2. 
Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 
situației 
actuale 

 

Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI) s-a înființat în baza prevederilor 
art. 5 alin (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, ca organism 
cu caracter consultativ, care funcționează pe lângă Unitatea Centrală de 
Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din Ministerul Finanțelor 
Publice, în vederea definirii strategiei şi a îmbunătățirii activităţii de audit 
public intern în sectorul public. 

Procedura de selectare și numire a membrilor CAPI, inclusiv încetarea 
calității de membru s-a reglementat prin HG nr. 235/2003 pentru aprobarea 
Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit 
Public Intern.  

CAPI cuprinde 11 membri, a cărei structură este definită expres la art. 5 alin 
(2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern.   

Urmare a introducerii sistemului de cooperare pentru asigurarea funcției de 
audit intern în administrația publică locală, prin Legea nr. 191/2011 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern s-au 
reglementat modificări în structura CAPI, respectiv:  

• introducerea unui reprezentant din conducerea structurilor asociative ale 
autorităților publice locale; 

• reducerea cu o persoană a experților în alte domenii de activitate astfel 
încât numărul total al membrilor să fie menținut constant. 

 

Sintetic, situația privind componența membrilor CAPI, reglementată și faptică, se prezintă 
după cum urmează: 

 

 



Legea nr. 672/2002  
inițială  

Legea nr. 672/2002  
republicată în anul 2011 HG nr. 235/2003 

Situația existentă a 
membrilor nominalizaţi prin  

OMFP nr. 1120/2016 
- Președintele Camerei 

Auditorilor Financiari 
din România 

- Președintele Camerei 
Auditorilor Financiari din 
România 

- Președintele 
Camerei Auditorilor 
Financiari din 
România 

- Președintele Camerei 
Auditorilor Financiari din 
România 

- 2 profesori universitari 
cu specialitate în 
domeniul auditului 
public intern  

- 2 profesori universitari cu 
specialitate în domeniul 
auditului public intern  

- 2 profesori 
universitari cu 
specialitate în 
domeniul auditului 
public intern 

- 2 profesori universitari 
cu specialitate în 
domeniul auditului public 
intern 

- 3 specialişti cu înaltă 
calificare în domeniul 
auditului public intern  

- 3 specialişti cu înaltă 
calificare în domeniul 
auditului public intern  

- 3 specialiști cu înaltă 
calificare în domeniul 
auditului public intern 

- 1 specialist cu înaltă 
calificare în domeniul 
auditului public intern 

- Directorul UCAAPI - Directorul UCAAPI - Directorul UCAAPI - Directorul UCAAPI 
- 2 experți în 

contabilitate publică 
- 1 expert în contabilitate 

publică 
- 2 experți în 

contabilitate publică 
- 1 expert în contabilitate 

publică 

- 1 expert în domeniul 
juridic 

- 1 expert în domeniul 
juridic 

- 1 expert în domeniul 
juridic 

- 1 expert în domeniul 
juridic 

- 1 expert în sisteme 
informatice  

- 1 expert în sisteme 
informatice 

- 1 expert în sisteme 
informatice 

- 

-  

- 1 reprezentant din 
conducerea structurilor 
asociative ale autorităților 
publice locale. 

-  - 

Total 11 membri Total 11 membri Total 11 membri Total 7 membri 
 

 Cadrul procedural actual, respectiv HG nr. 235/2003 pentru aprobarea 
Normelor privind modul de nominalizare a membrilor CAPI  nu corespunde cu 
modificările aduse prin legea auditului public intern și cu nevoile de a asigura 
organizarea și funcționarea eficace a activității CAPI, respectiv:  

• nu prevede un reprezentant al structurilor asociative ale autorităților 
publice locale. În schimb, sunt prevăzute 2 locuri de experți în 
contabilitate în loc de 1; (prin modificările legislative aduse Legii nr. 
672/2002, locul reprezentantului structurilor asociative ale autorităților 
publice locale a fost creat prin diminuarea numărului de experţi în 
contabilitate publică); 

• criteriile de selectare a membrilor în CAPI, pe categorii, nu sunt detaliate 
pentru a fi cunoscute şi pentru a asigura un proces de selecție calitativ și 
transparent.  

2. Schimbări 
preconizate 

Modificările și completările propuse prin proiectul de Hotărâre a Guvernului 
pentru modificarea și completarea Normelor privind modul de nominalizare a 
membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 235/2003, vizează următoarele:  

1. Limitarea numărului experților în contabilitate publică care fac parte din 
CAPI, de la doi membrii la un singur membru, în conformitate cu modificările 
aduse prin Legea nr. 672/2002  şi introducerea în componența CAPI a 
reprezentantului conducerii structurilor asociative ale autorităților publice 
locale.   

2. Definirea criteriilor de selectare în CAPI a profesorilor universitari, 
auditorilor interni, expertului în contabilitate publică, expertului în domeniul 
juridic, expertului în domeniul sistemelor informatice și reprezentantului din 



conducerea structurilor asociative ale autorităților publice locale.  

Prin stabilirea de criterii de selectare a membrilor în CAPI se dorește un 
proces de selecție calitativ și transparent, astfel încât persoanele desemnate 
să dețină experiența și competențele adecvate și să contribuie în mod 
substanțial la îndeplinirea mandatului pentru care este înființat comitetul, 
respectiv dezvoltarea și asigurarea unei strategii unitare în domeniul auditului 
public intern şi îmbunătățirea activităţii de audit intern în sectorul public. 

3. Asigurarea posibilității de a exista mai multe oportunități de alegere a 
membrilor în componența CAPI, inclusiv a reprezentantului din conducerea 
structurilor asociative. 

4. Înlocuirea sintagmei „Director general al Unității Centrale de Armonizare 
pentru Auditul Public Intern”, cu sintagma „Conducătorul Unității Centrale de 
Armonizare pentru Auditul Public Intern”. 

3. Alte 
informații  
 

Prin implementarea dispozițiilor din proiectul de act normativ se va asigura 
repunerea în ordine a structurii componenței membrilor CAPI, în conformitate 
cu Legea nr. 672/2002. 

 
Secțiunea  3. 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul  

11. Impactul asupra mediului 
concurențial şi domeniul ajutoarelor 
de stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul 

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Nu este cazul 

22. Impactul asupra întreprinderilor 
mici şi mijlocii  

Nu este cazul 

3. Impactul social Nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului Nu este cazul 

5. Alte informații Nu este cazul                                                                                        
 

Secţiunea 4. 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung (pe cinci ani) 
                                                                                                                                     mil. lei 
Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Total 5 ani 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care 
a) buget de stat, din acesta: 
     (i) impozit pe profit 
   (ii) impozit pe venit 
b) bugete locale: 
     (i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

- - - - - - 



    (i) contribuții de asigurări 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) Buget de stat, din acesta: 
    (i) cheltuieli de personal 
    (ii) bunuri şi servicii 
b) Bugete locale: 
     (i) cheltuieli de personal 
     (ii) bunuri şi servicii  
c) Bugetul asigurărilor sociale de stat 
     (i) cheltuieli de personal 
     (ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

3. Impactul financiar, plus/minus, din 
care: 
a) Bugetul de stat 
b) Bugetele locale 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creșterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informații Proiectul de act normativ nu are impact asupra 
bugetului general consolidat. 
Modificările propuse sunt de natură a crește 
eficacitatea activității CAPI, fapt ce va genera şi o 
eficientizare a activităţii Unității Centrale de 
Armonizare pentru Auditul Public Intern.  

 

Secţiunea 5. 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 
a) Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 
de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziții 

 
 
Se modifică Hotărârea Guvernului nr. 
235/2003 pentru aprobarea Normelor 
privind modul de nominalizare a 
membrilor Comitetului pentru Audit 
Public Intern 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 
legislația în domeniul achizițiilor publice 

Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislația comunitară în cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare 

Nu este cazul 



4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaționale din care decurg angajamente 

Nu este cazul 

6. Alte informații Nu este cazul 
 

Secţiunea 6. 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informații privind procesul de consultare cu 
organizații neguvernamentale, institute de cercetare 
şi alte organisme implicate. 

Nu este cazul 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizații este legată de obiectul 
proiectului de act normativ. 

 Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu autoritățile 
administrației publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activitățile 
acestor autorități, în condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităților administrației 
locale la elaborarea proiectelor de acte normative. 

Asociația Comunelor din România 
Asociația Orașelor din România 
Asociația Municipiilor din România 
Uniunea Națională a Consiliilor 
Județene 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind  
constituirea consiliilor interministeriale. 

 
Nu este cazul 

5. Informații privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenței 
e) Curtea de Conturi 

 
 
Actul normativ va fi supus avizului 
Consiliului Legislativ 
 

6. Alte informații Nu este cazul 
 

Secţiunea 7. 
Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 
1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea 
elaborării proiectului de act normativ 

 Este îndeplinită procedura de 
asigurare a transparenței în 
administrația publică prevăzută de 
Legea nr. 52/2003  
 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul 
impact asupra mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi efectele 

Nu este cazul  



asupra sănătății şi securității cetățenilor sau 
diversității biologice. 

3. Alte informații Nu este cazul 
 

Secţiunea 8. 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act 
normativ de către autoritățile administrației publice 
centrale şi/sau locale – înființarea unor noi 
organisme sau extinderea competențelor instituțiilor 
existente. 

Nu este cazul 

2. Alte informații Nu este cazul 
 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a 
Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de nominalizare a 
membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
235/2003 

 
 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

ANCA DANA DRAGU 
 
 
 
 
 

Avizat 
 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 
 
 

RALUCA ALEXANDRA PRUNĂ 
 
 
 


