
 

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului 

privind modificarea anexei nr. 1 la  Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în 

aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ  

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1.Descrierea 

situației 

actuale 

 

 

Pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost 

adoptată Hotărârea Guvernului nr. 906/2020, în cuprinsul căreia au fost reglementate:  

- atribuțiile subprefectului [art. 260 alin. (2) din Codul administrativ]; 

- organigrama și modul de funcționare a instituției prefectului [art. 265 alin. (4) din 

Codul administrativ]; 

- atribuțiile colegiului prefectural [art. 267 alin. (6) din Codul administrativ]; 

- atribuţiile cancelariei prefectului şi ale oficiilor prefecturale (art. 270 din Codul 

administrativ).  

Astfel, organigrama-cadru de organizare a instituţiei prefectului este prevăzută în 

anexa nr.1 la hotărârea Guvernului susmenționată, iar printre structurile de specialitate 

prevăzute figurează și structura de audit intern. 

Forma actuală de organizare a structurilor de audit public intern de la nivelul 

instituțiilor prefectului nu asigură respectarea prevederilor art. 2 lit. f) și art. 11 lit. a) 

din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, potrivit cărora această structură trebuie să fie constituită cu 

minimum 2 auditori interni, ceea ce are implicații negative în realizarea unei supervizări 

corespunzătoare a misiunilor de audit, în vederea garantării îndeplinirii obiectivelor, 

asigurării calității și dezvoltării profesionale a auditorilor interni.  

În prezent, la nivelul instituțiilor prefectului sunt prevăzute 43 de posturi de auditor, 

câte un post pentru fiecare instituție a prefectului, cu excepția Instituției Prefectului-

Municipiul București care are prevăzute 2 posturi dintr-un total de minimum 84 de 

posturi necesare funcționării structurilor de audit, în conformitate cu prevederile Legii 

nr. 672/2002. Precizăm că, din totalul de 43 de posturi de auditor, câte sunt în prezent 

prevăzute în cadrul instituțiilor prefectului, 30 sunt ocupate și 13 sunt vacante. 

În cadrul Ministerului Afacerilor Interne, auditul public intern este organizat și se 

exercită, potrivit prevederilor legale în vigoare, de către: 

- Direcția Audit Public Intern, structură a aparatului central al ministerului, aflată 

în subordinea directă și nemijlocită a ministrului afacerilor interne,  



2 

 

- Comitetul de audit intern, organism cu rol consultativ în definirea strategiei și 

sprijinul activității direcției susmenționate și  

- Compartimentele de audit public intern de la nivelul entităților publice aflate în 

subordinea Ministerului Afacerilor Interne, constituite și în cadrul instituțiilor 

prefectului.  

Din punct de vedere funcțional, Direcția de Audit Public Intern are în aria de 

responsabilitate 242 ordonatori de credite, fapt ce implică realizarea misiunilor de audit 

public intern și activități de îndrumare și coordonare la nivelul mai multor entități, 

printre care și instituțiile prefectului. 

În acest context, pentru asigurarea conformității și creșterii eficienței funcției de 

audit public intern la nivelul instituțiilor prefectului și având în vedere faptul că 

structurile de audit constituite în cadrul instituțiilor susmenționate au încadrate câte un 

singur auditor, fapt care contravine dispozițiilor Legii nr. 672/2002 se impune 

desființarea compartimentelor de audit public intern constituite, precum și redistribuirea 

funcțiilor către alte structuri specializate din cadrul instituțiilor prefectului, în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.  

Ulterior modificării organigramei-cadru, Direcția de Audit Public Intern va prelua 

activitatea de audit public intern de la nivelul tuturor instituțiilor prefectului, atât din 

perspectiva conformității cu legislația în vigoare, cât și a creșterii calității misiunilor de 

audit și a asigurării unei depline independențe a auditorilor.  

 

11.Acte 

comunitare 

în cauză 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Schimbări 

preconizate 

 

În contextul situației prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre a 

Guvernului privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 

pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ. 

Modificarea anexei nr. 1 la hotărârea Guvernului susmenționată presupune 

desființarea structurilor de audit intern de la nivelul instituțiilor prefectului, având în 

vedere că forma actuală de organizare a acestor structuri nu asigură respectarea 

prevederilor art. 2 lit. f) și art. 11 lit. a) din Legea nr. 672/2002, ceea ce are implicații 

negative în realizarea unei supervizări corespunzătoare a misiunilor de audit, în vederea 

garantării îndeplinirii obiectivelor, asigurării calității și dezvoltării profesionale a 

auditorilor interni.  

Precizăm că aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea instituțiilor 

prefectului se va realiza în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil 

fiecărei categorii de personal.  

Modificarea organigramei-cadru de organizare a instituţiei prefectului nu determină 

reducerea numărului de posturi de la nivelul fiecărei instituții a prefectului, ci numai 

modificarea structurii posturilor repartizate, astfel încât funcționarilor publici ce ocupă 

posturile de auditori să le fie puse la dispoziție funcțiile publice nou înființate cu 

respectarea prevederilor Codului administrativ. Ulterior adoptării proiectului de 

hotărâre a Guvernului, Direcția de Audit Public Intern va prelua activitatea de audit 
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public intern de la nivelul tuturor instituțiilor prefectului, fapt ce va asigura 

conformitatea cu legislația în vigoare, creșterea calității misiunilor de audit, precum și 

o deplină independență a auditorilor.  

 

3. Alte 

informații           

Prin acest demers au fost avute în vedere și principiile de economicitate, eficiență, 

eficacitate, în condițiile în care, dacă la nivelul instituțiilor prefectului ar fi constituite și 

încadrate funcțiile de auditor, în concordanță cu prevederile legale menționate mai sus, 

ar trebui să existe un număr de 84 de posturi de funcționari publici de execuție (auditori). 

 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

11.Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului ajutoarelor 

de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2.Impactul asupra mediului de afaceri: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21.Impactul asupra sarcinilor 

administrative: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22.Impactul asupra întreprinderilor 

mici și mijlocii: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social:  

4. Impactul asupra mediului: Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informații: Nu sunt. 

 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani) 

 

                                                                                                                                mii lei - 

Indicatori Anul curent 
Următorii 

4 ani 

Media 

pe 4 

ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, 

din care: 
- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       

b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       
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(i) contribuții de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

b) bugete locale:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri și servicii       

3. Impactul financiar, plus/minus, din care: - - - - - - 

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7. Alte informații Modificarea propusă se realizează cu 

încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobate instituțiilor prefectului, potrivit legii, 

precum și în limitele de cheltuieli alocate prin 

legile bugetare anuale. 

 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau 

abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 

de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea 

implementării noilor dispoziții. 

 

 

a) Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

906/2020 pentru punerea în aplicare a 

unor prevederi ale Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ. 

 

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu 

legislația în domeniul achizițiilor publice: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2. Conformitatea  actului normativ cu legislația 

europeană în cazul proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 



5 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 

normative comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curții Europene de Justiție: Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale 

din care decurg angajamente: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

6. Alte informații Nu sunt. 

 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu 

organizații neguvernamentale, institute de cercetare 

și alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

2.Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a 

avut loc consultarea, precum și a modului în care 

activitatea acestor organizații este legată de obiectul 

prezentului de act normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Consultările organizate cu autoritățile 

administrației publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activități ale 

acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului 

nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităților administrației 

publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

 

 

 

 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale permanente: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5. Informații privind avizarea de către: 

Consiliul Legislativ 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

Consiliul Economic și Social 

Consiliul Concurenței 

Curtea de Conturi 

 

Proiectul de hotărâre a Guvernului a primit 

avizul Consiliului Legislativ nr. 

______/2021. 

6. Alte informații. Nu sunt. 
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Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea prezentului  act normativ 

 

1. Informarea societății civile cu privire la 

necesitatea elaborării actului normativ 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul 

impact asupra mediului în urma implementării 

actului normativ, precum și efectele asupra sănătății 

și securității cetățenilor sau diversității biologice: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

3. Alte informații: Nu sunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act 

normativ de către autoritățile administrației publice 

centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme 

sau extinderea competențelor instituțiilor existente: 

 

2. Alte informații: Nu sunt. 
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Față de cele menționate mai sus, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului privind 

modificarea anexei nr. 1 la  Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pe care 

îl supunem spre adoptare Guvernului. 

 

 

 

Ministrul afacerilor interne 

 

 

Lucian Nicolae BODE 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

 

Ministrul muncii și protecției sociale 

 

 

 

Raluca TURCAN  

 

 

   Președintele Agenției Naționale 

a Funcționarilor Publici 

 

 

     Violeta VIJULIE 

 

 

Ministrul Justiției, interimar 

 

 

Lucian Nicolae BODE 

 

 


