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În atenţia membrilor Plenului CES 
 

 

 

Vă aducem la cunoştinţă că joi, 20.09.2012, la ora 13,00 se programează 

şedinţa Plenului CES la sediul CES din Bd. Magheru 28 – 30, et. III, sala de 

consiliu. 
 

 

 În vederea prezentării exacte a situaţiei prezenţei membrilor Plenului în deschiderea 

şedinţei (ora 13.00), precum şi stabilirea cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, 

vă rugăm să fiţi prezent în sală la ora 12.45. 

 

 

Ordinea de zi propusă: 

 

1. Informare privind şedinţa BEx din data de 20.09.2012 şi aprobarea deciziilor BEx 

2. Informare privind şedinţa Plenului din data de 13.09.2012 (şedinţă fără cvorum) 

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 22.03.2012 

4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Plenului din data de 26.07.2012 

5. Avizarea proiectelor de acte normative  

5.1 Proiect de  Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor generale privind 

exercitarea activităţii de audit public intern (termen de avizare conform Legii nr. 

62/2011: 24.09.2012)  

5.2 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor privind sistemul de  

cooperare pentru asigurarea funcţiei de audit public intern (termen de avizare conform 

Legii nr. 62/2011: 24.09.2012)  
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5.3 Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor privind coordonarea  şi 

desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a 

auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice (termen de avizare 

conform Legii nr. 62/2011: 24.09.2012)  

5.4  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279 din 5 octombrie 2005 

privind ucenicia la locul de muncă, republicată (termen de avizare conform Legii nr. 

62/2011: 25.09.2012)  

6. Retragerea mandatului de reprezentant al UNPR în cadrul Plenului CES al dlui 

Gheorghe LEMNARU şi validarea ca membru al Plenului CES a dlui Petre Marian 

MILUŢ 

7. Aprobarea Raportului anual privind activitatea de audit intern pe anul 2011 la CES 

8. Diverse 

8.1 Nota Serviciului Juridic referitoare la întocmirea şi aprobarea Raportului anual al  

      activităţii de audit public intern 

 

 

       

 

   Preşedinte CES 

Florian COSTACHE 

 

 

 

 

NOTĂ: 

- Ordinea de zi poate suferi schimbări în cazul primirii de către S.T. – C.E.S. şi a altor 

documente sosite în regim de urgenţă 

- Rugăm comunicaţi imposibilitatea participării la şedinţă 


