
 

REFERAT DE APROBARE 

 

privind proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind 

implementarea și dezvoltarea unitară a sistemului de control intern managerial la 

nivelul Ministerului Afacerilor Interne 

 

Proiectul înlocuiește actuala reglementare, Omai nr. 84/2017 privind sistemul de 

control intern managerial în Ministerul Afacerilor Interne
1
. Omai nr. 84/2017 a 

fost emis în temeiul Ordinului Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015, 

act normativ abrogat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului 

nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităților publice. 

 

Prin abrogarea Omai nr. 84/2017 sunt eliminate competențele Corpului de Control 

al Ministrului referitoare la coordonarea, îndrumarea metodologică și verificarea 

stadiului îndeplinirii măsurilor stabilite de către ministrul afacerilor interne. 

Menționăm că,  potrivit art.2 din Osgg nr. 600/2018, „conducătorul fiecărei entităţi 

publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal de organizare şi de 

funcţionare, precum şi de standardele de control intern managerial, măsuri 

necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern 

managerial”. Astfel, se impune emiterea unui nou act normativ care să creeze 

cadrul legal necesar implementării și dezvoltării unitare a sistemului de control 

intern managerial la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.  

 

Totodată, demersul prezentat este necesar pentru stabilirea competențelor (emiterea 

de recomandări, precizări și/sau alte documente de îndrumare și analizarea 

periodică a activităților din domeniul controlului intern managerial, prin efectuarea 

de misiuni de verificare și îndrumare la structurile MAI), în vederea aplicării 

unitare a normelor Osgg nr. 600/2018 la nivelul entităților MAI, eliminării 

eventualelor aspecte neconforme și optimizării rezultatelor. 

 

                                           
1
 prin care a fost stabilită componența Comisiei de monitorizare, Regulamentul de organizare și funcționare al 

acesteia, dar și  atribuții în sarcina Corpului de Control al Ministrului cu privire la emiterea de recomandări sau alte 

documente de îndrumare respectiv solicitarea conducătorilor structurilor din Aparatul central şi instituţiilor şi 

structurilor aflate în subordinea/în cadrul/în coordonarea ministerului, de date necesare întocmirii situaţiilor aferente 

domeniului control intern managerial, autoevaluării acestui sistem şi transmiterii acestora către Secretariatul General 

al Guvernului. 

 


