REFERAT DE APROBARE
a proiectului de ordin privind organizarea și executarea controalelor
în Ministerul Afacerilor Interne

CONŢINUT

În prezent, activitatea de executare a controalelor în cadrul Ministerului
Afacerilor Interne este reglementată prin Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor nr.118/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443
din 24 iunie 2011.
Din verificarea cadrului normativ incident în domeniul efectuării controalelor în
Ministerul Afacerilor Interne, a rezultat faptul că, în contextul actual, soluţiile
legislative instituite prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.118/2011
nu acoperă întreaga problematică a relaţiilor sociale ce fac obiectul de reglementare,
unele situaţii de fapt nefiind reglementate de actul normativ intern menţionat,
încălcându-se, astfel, prevederile art.24 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Elaborarea reglementării propuse se impune şi în contextul încetării
aplicabilităţii dispoziţiilor referitoare la domeniul administraţiei publice în ceea ce
priveşte atribuţiile ce îi revin Ministerului Afacerilor Interne, dar şi în împrejurarea
dată de competenţele noilor structuri organizatorice înfiinţate.
Proiectul supus aprobării reglementează modalitatea de soluţionare a situaţiilor
în care personalul în sarcina căruia au fost constatate deficienţe formulează obiecţii
cu privire la conţinutul notelor de constatare, prin încheierea unui proces verbal în
care se consemnează aspectele semnalate de conducătorul entităţii controlate ori de
către personalul în cauză; aspectele consemnate în procesul verbal se analizează de
către comisia de control cu ocazia încheierii raportului de control.

Referitor la executarea controalelor, proiectul de ordin conţine, în principal, soluţii
legislative privind: efectuarea controlului inopinat, cu celeritate şi într-o manieră
simplificată, din oficiu sau la sesizare din sursă externă; componenţa comisiei de

control şi atribuţiile preşedintelui comisiei de control, precum şi termenele de
elaborare a rapoartelor de control. Cu această ocazie au fost găsite soluţii juridice
acoperitoare faţă de lacunele legislative sesizate, ce priveau gestionarea de către
structurile de control a acestui domeniu de reglementare. Totodată, ca urmare a
concluziilor rezultate în urma experienţei dobândite în domeniu, a fost instituită
măsura extinderii situaţiilor în care se poate realiza controlul şi în lipsa persoanelor a
căror activitate este vizată.
Subliniem faptul că, aspectul principal avut în vedere la elaborarea noului proiect
de ordin privind executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, îl reprezintă
punerea în aplicare a principiului operativității, care presupune efectuarea şi finalizarea
la timp şi în mod complet a activităţilor specifice de control, într-o manieră cât mai
simplificată, în vederea înlăturării disfuncţionalităţilor constatate, cu respectarea
regulilor prevăzute de lege.
Urmare practicii judiciare uzitate în contenciosul administrativ, a fost introdus în
textul proiectului un nou articol, prin care se doreşte limitarea supraevaluării clasei sau
nivelului de secretizare al documentelor întocmite în cadrul controalelor executate.
Proiectul a fost supus de către unitatea noastră procedurii de consultare preliminară
intrainstituţională, având în vedere obiectul de reglementare al acestuia, fiind transmis
spre analiză structurilor Ministerului Afacerilor Interne interesate.
Urmare analizei punctelor de vedere exprimate cu ocazia consultărilor, proiectul
de act normativ a fost definitivat în forma prezentată alăturat, cu respectarea
dispoziţiilor art.61 alin.(1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Precizăm că proiectul nu presupune efectuarea de cheltuieli suplimentare pentru
Ministerul Afacerilor Interne.
Potrivit art.11 alin.(1) din Legea nr. 24 din 27 martie 2000, privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul Ordinului privind organizarea și executarea
controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, se publică în Monitorul Oficial al
României Partea I.
Faţă de aspectele prezentate, am onoarea să vă supun atenţiei proiectul Ordinului
ministrului afacerilor interne privind organizarea și executarea controalelor în
Ministerul Afacerilor Interne, adresându-vă rugămintea de a-l semna.

