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LEGEA nr. 191 din 27 octombrie 2011 

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

 

 

    ART. I 

    Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 

 

……………  se regăsesc în Legea nr. 672/2002 ………………. 

 

    ART. II 

    Comitetele de audit intern constituite potrivit prevederilor art. 8^1 alin. (1) din Legea 

nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare, 

funcţionează începând cu data de 1 ianuarie 2012. 

 

    ART. III 

    Pentru atestarea auditorilor interni din entităţile publice, aflaţi în funcţie la data intrării 

în vigoare a prezentei legi, se aplică următoarele dispoziţii tranzitorii: 

    1. Auditorii interni în funcţie urmează să obţină certificatul de atestare în termen de 6 

ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi; cheltuielile aferente obţinerii atestării 

sunt suportate de angajator, în limita bugetului prevăzut pentru pregătirea profesională. 

    2. Prin excepţie de la prevederile art. 18 alin. (2^2) din Legea nr. 672/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, auditorilor interni din entităţile publice, cu o 

vechime de cel puţin 5 ani în funcţie la data expirării termenului prevăzut la pct. 1, li se 

recunoaşte deţinerea competenţelor profesionale în domeniul audit intern şi în domeniul 

managementului riscurilor, control intern şi guvernanţă. 

    3. După expirarea termenului prevăzut la pct. 1, auditorii interni care nu deţin 

certificatul de atestare din vina lor nu mai pot efectua şi superviza misiuni de audit public 

intern, urmând să desfăşoare alte activităţi cu caracter administrativ din domeniul 

auditului public intern sau să fie transferaţi în alte compartimente din cadrul entităţii. 

 

    ART. IV 

    După expirarea termenului prevăzut la art. III pct. 1, deţinerea certificatului de atestare 

sau îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2^2) din Legea nr. 672/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz, constituie cerinţe specifice prevăzute în 

fişele posturilor vacante scoase la concurs pentru ocuparea funcţiei de auditor intern în 

entităţile publice. 

 

    ART. V 

    (1) Normele generale privind exercitarea auditului public intern, care vor include şi 

activitatea de consiliere desfăşurată de auditorii interni, prevăzută de Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul 

entităţilor publice, se actualizează de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 90 de 

zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aprobă de Guvern. 
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    (2) Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public 

intern se elaborează de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 90 de zile de la data 

intrării în vigoare a prezentei legi şi se aprobă de Guvern. 

    (3) Coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire 

profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public urmează a se realiza în baza 

normelor care se elaborează de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 90 de zile de la 

data intrării în vigoare a prezentei legi şi se aprobă de Guvern. 

    (4) Normele privind înfiinţarea comitetelor de audit intern se realizează de Ministerul 

Finanţelor Publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi 

se aprobă de Guvern. 

 

    ART. VI 

    Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. 
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