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Abstract 
In this article, the author presents the situation of admissibility of judicial 

redress against the solutions delivered by the Public Ministry to reject the criminal 
referrals filed by the Romanian Court of Accounts. 

The structure and the content of the study reveal the comments on certain 
general considerations, on the procedural issues of the referral procedure of the 
criminal prosecution bodies, as well as on certain arguments to support the 
admissibility of remedies at law exercised by the Romanian Court of Accounts 
against the non-prosecution or not to indict solutions. 

Finally, the author formulates brief considerations regarding the conclusion of 
the respective study, that of admissibility for the Romanian Court of Accounts to 
exercise remedies at law against the non-prosecution or not to indict solutions 
issued by the criminal prosecution bodies, in files constituted as a result of the 
referrals filed by this institution. 
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1. Consideraţii generale  
Potrivit dispoziţiilor art. 140 din Constituţia României, revizuită şi 

republicată[1], coroborate cu cele ale art. 1 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată[2], şi ale prevederilor 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de 
Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin 
Hotărârea nr. 155/29.05.2014 a Plenului Curţii de Conturi[3], (denumit, în 
continuare, R.O.D.A.S.), această autoritate publică autonomă exercită controlul 
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asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor 
financiare ale statului şi ale sectorului public. 

În principal, neregulile constatate de Curtea de Conturi a României pot viza: 
a) încălcări ale legislaţiei financiar-fiscale care generează litigii a căror 

soluţionare intră în competenţa instanţelor de contencios administrativ, potrivit 
Legii nr. 554/2004; cu modificările şi completările ulterioare; 

b) încălcări ale legii care prezintă indicii de săvârşire a unor fapte de natură 
penală, situaţii în care sunt sesizate organele de urmărire penală. 

Sesizarea organelor de urmărire penală de către Curtea de Conturi a României 
se face în două mari categorii de situaţii: 

1) o primă situaţie este consacrată de prevederile art. 33 alin. (4) din Legea  
nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora: 
„În situaţiile în care în rapoartele de audit se constată existenţa unor fapte pentru care 
există indicii că au fost săvârşite cu încălcarea legii penale, conducătorul departamentului 
sesizează organele în drept pentru asigurarea valorificării constatării şi informează 
entitatea auditată.”; 

2) a doua situaţie este cea prevăzută de art. 64 din Legea nr. 94/1992, repu-
blicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia: „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 6 
luni la 3 ani”. 

În afara acestora, pct. 241 lit. c) din R.O.D.A.S. prevede că, atunci când o 
entitate supusă verificării furnizează informaţii pentru care există indicii că ar 
putea fi nereale, Curtea de Conturi a României poate să se adreseze organelor de 
urmărire penală. 

 
2. Aspecte procedurale 
 
2.1. Procedura de sesizare a organelor de urmărire penală este reglementată de 

prevederile legii organice privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a 
României care sunt dezvoltate de dispoziţiile din R.O.D.A.S. la care trimite, în mod 
expres, art. 11 alin. (2) din lege, aceasta parcurgând, în principal, următoarele 
etape: 

a) auditorii publici externi care efectuează acţiunea de control întocmesc, în 
mod distinct, o notă cu propunerea de valorificare a constatărilor prin sesizarea 
organului de urmărire penală, atunci când apreciază că unele dintre nereguli 
depistate prezintă indicii de încălcare a legii penale care se înaintează conducă-
torului structurii de specialitate din cadrul instituţiei; 

b) structura de specialitate solicită punctul de vedere din partea departa-
mentului juridic al Curţii de Conturi a României, cu privire la încadrarea sau nu a 
neregulilor consemnate în actul de control, în categoria celor de natură penală; 
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c) după obţinerea punctului de vedere al departamentului juridic, actul de 
control şi întreaga documentaţie anexată acestuia se înaintează Plenului Curţii de 
Conturi a României, în vederea aprobării sesizării organului de urmărire penală 
sau, după caz, a nesesizării acestuia. Facem această precizare, deoarece Plenul 
Curţii de Conturi a României, în calitatea sa de organ colegial de conducere, are 
deplina competenţă de a hotărî asupra sesizării organelor de urmărire penală. 

d) ulterior aprobării Plenului Curţii de Conturi a României, conducătorul 
structurii de specialitate sesizează organul de urmărire penală competent.  

Din această perspectivă, menţionăm faptul că, spre deosebire de procedura 
existentă până în anul 2003, când Curtea de Conturi a României dispunea de 
atribuţii jurisdicţionale şi de personal de specialitate juridică, respectiv judecători 
financiari şi procurori financiari, în prezent, astfel de atribuţii au fost suprimate 
prin legea de revizuire a Constituţiei României şi legislaţia adoptată în baza 
acesteia[4]. 

În reglementarea actuală, sesizarea organelor de urmărire penală se face în 
baza unor acte de control deja încheiate care cuprind opinia auditorilor publici 
externi referitoare la existenţa unor eventuale indicii de încălcare a legii penale care 
stau la baza tuturor etapelor de valorificare a acestor constatări. 

Însă chiar şi în situaţia în care se consideră că nu există astfel de indicii şi nu se 
justifică sesizarea organelor de urmărire penală, actele de control sunt transmise 
urmare a solicitărilor expres formulate de acestea, fiind administrate ca mijloace de 
probă în dosarele penale constituite prin alte modalităţi de sesizare decât cele 
rezultate din valorificarea activităţii specifice Curţii de Conturi a României. 
Precizăm că actele de control solicitate de structurile Ministerului Public, Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, Direcţia Naţională 
Anticorupţie sunt transmise în permanenţă şi cu celeritate maximă (spre 
exemplificare, menţionăm că, în anul 2015, au fost transmise un număr de 395 acte 
de control) 

 
2.2. O problemă care a apărut la o dată relativ recentă o reprezintă invocarea 

de către reprezentantul Ministerului Public a excepţiei inadmisibilităţii 
plângerilor penale formulate de către Curtea de Conturi a României împotriva 
soluţiilor de clasare sau, după caz, renunţare la urmărirea penală, invocându-se, 
în principal, Decizia nr. 13 din 19 septembrie 2011[5] privind recursul în interesul 
legii referitor la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 2781 alin. (1) 
din Codul de procedură penală[6], a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul 
competent să judece recursul în interesul legii. 

Admiţând recursul în interesul legii, Instanţa Supremă a statuat că, în aplicarea 
dispoziţiilor art. 2781 alin. (1) din Codul de procedură penală, Agenţia Naţională 
de Integritate nu are calitatea procesuală de a ataca soluţiile de neurmărire penală 
sau de netrimitere în judecată dispuse de procuror, întrucât nu poate justifica un 



54 VERGINIA VEDINAŞ, MIHAELA DUŢĂ 

interes legitim, plângerile astfel formulate urmând a fi respinse, ca inadmisibile, 
conform art. 2781 alin. (8) lit. a) teza a II-a din Codul de procedură penală. 

În fundamentarea acestei soluţii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, implicit, 
instanţele de judecată care s-au raportat la jurisprudenţa acesteia, au invocat faptul 
că Agenţia Naţională de Integritate a formulat sesizarea organelor de urmărire 
penală, în virtutea calităţii de „denunţător”, calitate care nu se circumscrie noţiunii 
de „persoană ale cărei interese legitime au fost vătămate”, întrebuinţate de legiuitor la 
art. 336 alin. (1) din Codul de procedură penală[7]. Din această perspectivă, Instanţa 
Supremă apreciază că noţiunea de „denunţător” este incompatibilă cu aceea de 
„persoană vătămată”, adică de persoană care, în calitate de subiect pasiv şi titular al 
valorii sociale împotriva căreia s-a îndreptat presupusul act de conduită al 
făptuitorului, a suferit prin fapta penală reclamată o vătămare fizică, morală sau 
materială, întrucât în cazul acesteia vorbim despre o altă modalitate de sesizare a 
organelor judiciare (plângere, iar nu denunţ). 

Se mai susţine că, deşi legea recunoaşte oricărei persoane dreptul de a sesiza 
organele de urmărire penală, atunci când apreciază că s-a comis o infracţiune, nu 
acelaşi lucru se poate afirma şi în ceea ce priveşte posibilitatea de a contesta în 
justiţie actul prin care procurorul a apreciat, cu referire la aspectele sesizate, că nu 
este cazul să se înceapă urmărirea penală sau, după caz, să se dispună trimiterea în 
judecată a persoanei (persoanelor) cercetate. Or, încunoştinţând organele judiciare 
cu privire la săvârşirea unei presupuse infracţiuni, denunţătorul acţionează în 
virtutea unui interes public, ca şi reprezentant al societăţii care este limitat însă la 
sesizarea organelor de urmărire penală şi nu conferă denunţătorului dreptul de a 
supune cauza cenzurii instanţei de judecată, atunci când nu s-a dispus începerea 
urmăririi penale sau trimiterea în judecată. Ca atare, prin demersurile întreprinse 
în faţa judecătorului de cameră preliminară, în procedura instituită în art. 2781 din 
Codul de procedură penală, s-ar depăşi atribuţiile Agenţiei Naţionale de 
Integritate.<LLNK 12010 176 10 202 8 39> 

Această viziune a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a extins şi la Curtea de 
Conturi a României, în ceea ce priveşte inadmisibilitatea plângerilor formulate 
împotriva soluţiilor de clasare sau, după caz, renunţare la urmărirea penală, prin 
aplicarea mutatis mutandis a considerentelor anterior prezentate din Decizia nr. 
13/2011 privind recursul în interesul legii şi tinde să creeze o jurisprudenţă[8] în 
acest sens care este contrară literei şi spiritului legii ce guvernează Statutul Curţii 
de Conturi a României şi, fără vorbe mari, chiar contrară Constituţiei. 

Particularizând aceste consideraţii la situaţia Curţii de Conturi a României, 
instanţele de judecată au reţinut că „menirea acesteia constă în asigurarea disciplinei 
economico-financiare în desfăşurarea activităţii economice în cadrul societăţii, însă 
interesul public pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei asemenea instituţii nu este suficient 
pentru a justifica un demers al Curţii de Conturi în faţa judecătorului de cameră 
preliminară, în procedura instituită în art. 340 din Codul de procedură penală, întrucât pe 
această cale şi-ar depăşi atribuţiile. 
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Prin urmare, atribuţiile petentei se limitează la o analiză economică a activităţii 
entităţii economice controlate şi o evaluare primară a eventualului prejudiciu, putându-se 
doar sesiza organele de urmărire penală, care vor decide, în mod exclusiv, potrivit propriilor 
competenţe, dacă au fost încălcate dispoziţiile legii ori dacă sunt întrunite condiţiile 
răspunderii penale. În concluzie, sesizând organele de urmărire penală, Curtea de Conturi, 
asemenea Agenţiei Naţionale de Integritate, acţionează ca un denunţător şi nu este 
îndrituită, faţă de cele expuse anterior, la un demers în faţa judecătorului în procedura 
instituită de art. 340 din Codul de procedură penală”. 

 
3. Argumente de susţinere a admisibilităţii căilor de atac exercitate de Curtea 

de Conturi a României împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în 
judecată 

 
3.1. În primul rând, este de subliniat faptul că sesizarea organelor de urmărire 

penală de către Curtea de Conturi a României nu reprezintă o simplă prerogativă, 
ci o modalitate de valorificare a rezultatelor activităţii de control, pe care aceasta 
o desfăşoară în temeiul art. 140 din Constituţie şi a prevederilor Legii nr. 94/1992, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Aşa cum am arătat mai sus, textul art. 33 alin. (4) din legea organică consacră 
expressis verbis că, pentru valorificarea constatărilor din actul de control în care 
sunt consemnate indicii de încălcare a legii penale, conducătorul departamentului 
sesizează organele în drept. 

Cu alte cuvinte, sesizarea organelor de urmărire penală este, în egală măsură, o 
atribuţie principală a Curţii de Conturi a României, dar şi o obligaţie legală care 
vizează însă nu numai acest moment de început al declanşării cercetărilor penale, 
ci şi etapele ulterioare, ale exercitării căilor de atac prevăzute la art. 339-340 din 
Codul de procedură penală împotriva soluţiilor de clasare sau renunţare la 
urmărirea penală. 

Activitatea specifică a Curţii de Conturi a României nu se limitează la o simplă 
„analiză economică” a entităţii controlate, ci şi la instituirea unor măsuri în sarcina 
acesteia, în vederea remedierii abaterilor constatate, de stabilire şi recuperare a 
prejudiciilor, precum şi la urmărirea aducerii la îndeplinire a acestor măsuri, cu 
consecinţa atragerii răspunderii penale a conducerii entităţii în situaţiile 
neimplementării lor. 

Procedura de valorificare a actelor de control ale Curţii de Conturi a 
României se încheie la data la care instanţele de judecată, civile sau penale, după 
caz, pronunţă o hotărâre judecătorească definitivă şi, pe cale de consecinţă, nu se 
poate vorbi, nicidecum, de o „depăşire a atribuţiilor instituţiei”, după cum se susţine 
în jurisprudenţa la care am făcut referire. 

Este evident că, pe tot parcursul acestei perioade, subzistă, deopotrivă, 
interesul legitim şi îndatorirea acestei autorităţi publice autonome de a parcurge 
toate căile legale pentru a asigura valorificarea eficientă şi completă a 
constatărilor din actele de control.  
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3.2. Sub aspectul determinării calităţii în care, potrivit normelor Codului de 
procedură penală, Curtea de Conturi a României exercită această prerogativă, 
trebuie să ne raportăm la prevederile art. 288 din acest act normativ care, la  
alin. (1), reglementează patru modalităţi de sesizare a organelor de urmărire 
penală: plângerea, denunţul, actele încheiate de alte organe de constatare 
prevăzute de lege şi sesizarea din oficiu. 

Raportându-ne la această enumerare, din punct de vedere al modului de 
sesizare a organului de urmărire penală, Curtea de Conturi a României nu 
formulează un denunţ, astfel cum este acesta prevăzut la art. 290 din Codul de 
procedură penală[9], ci este vorba despre cazul de la art. 291 din Codul de 
procedură penală care reglementează sesizările făcute de persoane cu funcţii de 
conducere şi alte persoane. 

În conformitate cu alin. (1) al acestui articol, orice persoană cu funcţii de 
conducere în cadrul unei autorităţi a administraţiei publice sau în cadrul altor 
autorităţi publice, instituţii publice ori a altor persoane juridice de drept public, 
precum şi orice persoană cu atribuţii de control care, în exercitarea atribuţiilor 
lor, au luat cunoştinţă de săvârşirea unei infracţiuni pentru care acţiunea penală 
se pune în mişcare din oficiu, sunt obligate să sesizeze de îndată organul de 
urmărire penală şi să ia măsuri pentru ca urmele infracţiunii, corpurile delicte şi 
orice alte mijloace de probă să nu dispară. 

În caz contrar, pot fi aplicabile prevederile art. 267 din Codul penal[10] care 
incriminează infracţiunea de omisiune a sesizării organelor judiciare, atunci când 
organele de urmărire penală apreciază că ne regăsim în asemenea situaţii. 

Este adevărat că singurele subiecte de sezină care nu au dreptul să formuleze 
plângere penală sunt persoanele care se adresează organelor de urmărire penală 
printr-un denunţ, dar, după cum am subliniat mai sus, sesizarea Curţii de Conturi 
a României se încadrează modalitatea de la art. 291 din Codul de procedură 
penală, fiind realizată în calitatea sa de organ de control care, în desfăşurarea 
activităţii sale constituţionale şi legale, ia cunoştinţă despre săvârşirea unor 
posibile infracţiuni, astfel încât consideraţiile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care 
au stat la baza pronunţării Deciziei nr. 13/2011 privind recursul în interesul legii, 
nu sunt pertinente şi nu pot fi extinse, prin analogie, cu Agenţia Naţională de 
Integritate. 

 
3.3. Admiterea excepţiei inadmisibilităţii plângerilor penale formulate de 

Curtea de Conturi a României la judecătorul de camera preliminară, împotriva 
soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată emise de organele de urmărire 
penală, afectează liberul acces la justiţie al acestei autorităţi publice autonome, 
drept fundamental garantat de art. 21 din Constituţia României[11]. 

Textul constituţional permite oricărui subiect de drept – persoană juridică de 
drept public sau privat ori persoană fizică – accesul la justiţie şi vizează apărarea 
oricărui drept sau interes legitim, indiferent de izvorul său de drept (Constituţie, 
legi, ordonanţe de urgenţă ş.a.) 
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În doctrina de specialitate s-a exprimat opinia potrivit căreia sintagma 
„interese legitime” nu impune o condiţie de admisibilitate a acţiunii în justiţie, 
căci caracterul legitim sau nelegitim al pretenţiilor formulate în acţiunea în justiţie 
rezultă numai în urma judecării pricinii respective şi va fi constatat prin hotărârea 
judecătorească[12]. 

Însă, pe lângă consacrarea principiului constituţional al liberului acces la 
justiţie, este necesară asigurarea unei eficacităţi reale şi efective a acestuia, 
întrucât, în practică, exercitarea sa poate întâlni diverse obstacole. 

În jurisprudenţa sa[13] constantă, Curtea Constituţională a reţinut că: „în sensul 
principiului constituţional instituit de art. 21 privind accesul liber la justiţie, se înscrie şi 
posibilitatea oricărei persoane de a se adresa direct şi nemijlocit instanţelor de judecată 
pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime”; ca urmare, 
„existenţa oricărui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectivă sau 
raţională şi care ar putea până la urmă să nege acest drept al persoanei, încalcă, în mod 
flagrant, prevederile art. 21 alin. (1) – (3) din Constituţie.” 

Accesul liber la justiţie presupune dreptul la un proces echitabil şi la 
soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, garanţii impuse de art. 6 pct. 1 din 
Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului (CEDO)[14]. 

Din interpretarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură 
penală rezultă că verificarea legalităţii trimiterii sau netrimiterii în judecată 
reprezintă una dintre cele patru funcţii judiciare care se desfăşoară în cadrul 
procesului penal, alături de funcţia de urmărire penală, funcţia de dispoziţie asupra 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire şi funcţia de 
judecată. 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (6), art. 54 şi art. 342 din Codul de procedură 
penală, judecătorului de cameră preliminară îi aparţine competenţa de a se 
pronunţa cu privire la legalitatea actului de trimitere în judecată şi a probelor pe 
care se bazează acesta, precum şi asupra legalităţii soluţiilor de netrimitere în 
judecată. 

Astfel, în exercitarea funcţiei judiciare de verificare a legalităţii netrimiterii în 
judecată, activitatea judecătorului de cameră preliminară este plasată în cadrul 
procedurii plângerii împotriva soluţiilor de clasare sau renunţare la urmărirea 
penală, etapă procesuală cu o natură sui-generis[15]. 

Sub aceste aspecte, instituţia camerei preliminare este strâns legată de 
asigurarea caracterului legal şi echitabil al procesului penal, precum şi a celerităţii 
soluţionării unei cauze penale. 

Art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală prevede că: „Persoana a cărei 
plângere împotriva soluţiei de clasare sau renunţare la urmărirea penală, dispusă 
prin ordonanţă sau rechizitoriu, a fost respinsă conform art. 339 poate face plângere, 
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în termen de 20 de zile de la comunicare, la judecătorul de cameră preliminară de la 
instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii, competenţa să judece cauza în primă instanţă.” 

Aşadar, cu referire la titularii care, potrivit acestui text de lege, pot ataca 
soluţiile de neurmărire penală sau netrimitere în judecată la judecătorul de 
cameră preliminară, se remarcă sfera generală a acestei categorii, legiuitorul 
folosind sintagma „ (…) persoana a cărei plângere … a fost respinsă conform  
art. 339 (…).” 

Calitatea procesuală activă cu privire la exercitarea căii de atac la judecătorul 
de cameră preliminară este recunoscută, fără echivoc, oricărei persoane juridice 
sau fizice, singurele cerinţe impuse fiind acelea ca persoana respectivă să fie, 
totodată, şi autorul plângerii penale întemeiate pe art. 399 din Codul de 
procedură penală, iar soluţia organului de urmărire penală competent căreia i-a 
fost adresată, să fie de respingere a acesteia. 

De altfel, în chiar conţinutul adresei prin care se înaintează Curţii de Conturi a 
României ordonanţele de clasare respective, organele de urmărire penală 
menţionează, în mod expres, faptul că părţile interesate pot formula plângere, în 
conformitate cu prevederile art. 340 din Codul de procedură penală, la judecătorul 
de cameră preliminară de la instanţa competentă să judece cauza în primă instanţă 
(exempli gratia, printr-o asemenea adresă, organul de urmărire penală ne face 
cunoscut că „potrivit prevederilor art. 340 alin. (1) C. p. p., împotriva soluţiei puteţi 
formula plângere, în termen de 20 zile de la comunicare, la judecătorul de cameră 
preliminară de la instanţa competent să judece cauza în primă instanţă”). 

O altă consecinţă nelegală şi abuzivă a respingerii ca inadmisibile a 
plângerilor formulate de Curtea de Conturi a României împotriva soluţiilor de 
soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată emise de organele de urmărire 
penală rezidă în sustragerea de la controlul de legalitate a judecătorului de 
camera preliminară a soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată a 
organelor de urmărire penală emise în dosarele penale constituite ca urmare a 
acestor sesizări care vor deveni, astfel, inatacabile şi definitive. 

Aceasta deoarece, de regulă, aceste dosare penale implică două părţi 
interesate: Curtea de Conturi a României şi entitatea controlată. Dacă plângerea 
formulată de Curtea de Conturi a României este considerată ca fiind inadmisibilă, 
iar entitatea verificată nu exercită calea de atac, soluţia de clasare fiindu-i 
favorabilă, ajungem în situaţia amintită.  

Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea unor dispoziţii prin 
care se elimina o cale de atac, cu consecinţa încălcării liberului acces la justiţie al 
părţilor pentru apărarea drepturilor şi a intereselor lor legitime. Astfel, prin 
Decizia nr. 783/2009[16], Curtea a constatat că abrogarea[17] pct. 171 al art. 3859 alin. 
(1) din vechiul Cod de procedură penală[18] este neconstituţională, întrucât elimină 
posibilitatea criticării pe calea recursului a unei hotărâri judecătoreşti pe motiv că 
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este contrară legii sau că s-a făcut o greşită aplicare a legii şi închide părţii 
interesate calea valorificării efective a dreptului încălcat. Curtea a reţinut, în acest 
sens, că „ori de câte ori legea penală sau civilă a fost încălcată, trebuie să se asigure părţii 
interesate posibilitatea de a cere şi de a obţine restabilirea legalităţii prin casarea hotărârii 
nelegale.” 

Din perspectiva exigenţelor dreptului la un proces echitabil se impune să i se 
asigure Curţii de Conturi a României posibilitatea participării la această etapă 
procesuală, de a-şi susţine constatările şi apărările, precum şi le dezbate efectiv în 
faţa judecătorului de cameră preliminară. 

 
4. Concluzii 
Misiunea constituţională şi legală a Curţii de Conturi a României este aceea de 

a verifica legalitatea modului de cheltuire a resurselor bugetare de către autorităţile 
şi instituţiile publice. 

Sesizarea organelor de urmărire penală în situaţiile în care sunt săvârşite fapte 
de natură penală referitoare la utilizarea fondurilor publice, cauzatoare de 
prejudicii la bugetul general consolidat, precum şi formularea plângerilor 
împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată emise de organele de 
urmărire penală, se impune tocmai din perspectiva realizării acestei misiuni, astfel 
încât este evidentă existenţa unui interes legitim a Curţii de Conturi a României. 

Dacă s-ar proceda la admiterea unei asemenea excepţii şi la respingerea ca 
inadmisibile a plângerilor formulate de Curtea de Conturi a României la 
judecătorul de cameră preliminară, în conformitate cu prevederile art. 340 din 
Codul de procedură, înseamnă că se va da girul abuzului în administraţie, 
încălcării legilor ce reglementează cheltuirea banului public şi denaturării ideii de 
legalitate a acestui foarte important segment al unui stat de drept, care este 
legalitatea, în general, şi legalitatea cheltuirii banului public, în particular. 

În acest fel, va fi golită de conţinut activitatea unei instituţii fundamentale a 
statului de drept care este Curtea de Conturi a României, autoritate supremă de 
control, iar aceasta este cu atât mai grav cu cât conform Legii nr. 94/1992, 
republicată, cu modificările şi completările care i-au fost aduse, această autoritate 
publică autonomă nu mai poate ea însăşi să stabilească prejudicii şi să procedeze la 
recuperarea lor. 

Mai mult chiar, considerăm că trebuie să există cooperare din partea tuturor 
autorităţilor şi instituţiilor publice implicate, inclusiv al Ministerului de Justiţie şi al 
Ministerului Public, pentru descoperirea, combaterea şi prevenirea oricăror fapte 
care sunt de natură să aducă atingere drepturilor legitime ale Statului Român, în 
general, şi interesului public, în special. 

Pentru toate aceste argumente, concluzia prezentului studiu este aceea a 
admisibilităţii exercitării de către Curtea de Conturi a României a căilor de atac 
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împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată emise de organele 
de urmărire penală, în dosarele constituite ca urmare a sesizărilor formulate de 
această instituţie. 
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