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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 
Titlul  actului normativ 

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare  

Secţiunea a 2-a 
Motivele emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 
 
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 94/2011 privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei 
economico-financiare la operatorii economici este reglementată organizarea şi funcţionarea 
inspecţiei economico-financiare în cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Inspecţia 
economico-financiară se înfiinţează şi se organizează prin preluarea activităţii şi 
personalului Direcţiei generale de control financiar din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administre Fiscală şi structurilor de specialitate din cadrul directiilor generale ale finanţelor 
publice judeţene şi a municipiului Bucureşti care exercitau controlul financiar în baza Legii 
nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii Financiare. 
Prin acest act normativ s-a reglementat cadrul general privind modul de implementare a 
măsurilor de creştere a veniturilor, de reducere a cheltuielilor şi de diminuare a arieratelor, 
respectarea reglementărilor economico-financiare şi contabile, de fundamentare şi 
justificare a  sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subvenţionarea unor 
produse sau susţinerea unor activităţi, precum şi de stabilire a obligaţiilor către bugetul 
general consolidat, cu excepţia celor fiscale. Totodată, s-au stabilit atribuţiile şi 
competenţele inspecţiei economico-financiare, formele de exercitare a acesteia, drepturile 
şi obligaţiile organelor de inspecţie şi ale operatorilor economici verificaţi, contravenţiile, 
sancţiunile şi căile de atac. 
 
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 94/2011 au fost delimitate competenţele de control între 
Ministerul Finanţelor Publice şi Curtea de Conturi a României, astfel încât, un operator 
economic verificat de Curtea de Conturi să nu mai poată fi verificat de către inspecţia 
economico-financiară.  
  
Sunt necesare clarificări ale unor prevederi incluse în Ordonanţa de Urgenţă nr. 94/2011 
privind:  

- înfiinţarea şi organizarea inspecţiei economico-financiare la nivel central şi   
teritorial; 

- cadrul metodologic de efectuare a inspecţiei economico-financiară; 
- soluţionarea căilor de atac împotriva actelor de control; 
- constatarea neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora. 
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2. Schimbări preconizate 
 

Prezentul act normativ reglementează cu claritate: 
- înfiinţarea şi organizarea inspecţiei economico-financiare la nivel central şi  teritorial; 
- funcţionarea inspecţiei economico-financiare; 
- programarea, organizarea şi efectuarea acţiunilor de inspecţie; 
- tipurile de acte de control şi conţinutul acestora; 
- îndreptarea erorilor materiale; 
- soluţionarea plângerilor prealabile; 
- constatarea neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora. 
       
      Inspecţia economico-financiară constată erori şi deficienţe în activitatea economico-      

financiară a operatorilor economici, dispune măsuri pentru remedierea şi prevenirea lor în 
viitor, stabilind totodată obligaţii către bugetul general consolidat, cu excepţia celor de 
natură fiscală. 
La nivel central, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice se înfiinţeză şi se organizează 
Direcţia generală de inspecţie economico-financiară prin preluarea activităţii, numărului de 
posturi şi a personalului Direcţiei generale de control financiar din cadrul Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală. Personalul care se preia are statut de funcţionari publici.    

3. Alte informaţii  
Neadoptarea acestui act normativ conduce la insuficienţa cadrului legal de reglementare 
privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare la operatorii economici şi 
nerealizarea atribuţiilor Ministerului Finanţelor Publice de constatare a neregulilor apărute în 
utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, în 
condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă  a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, 
constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.  

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 
Organizarea sistemului de inspecţie economico-financiară exercitat de Ministerul Finanţelor 
Publice, va conduce la îmbunătăţirea performanţelor operatorilor economici şi la creşterea  
disciplinei bugetare, economico-financiare şi în utilizarea fondurilor europene. 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Organizarea sistemului de inspecţie economico-financiară exercitat de Ministerul Finanţelor 
Publice, va conduce la îmbunătăţirea performanţelor operatorilor economici şi la creşterea  
disciplinei bugetare, economico-financiare şi în utilizarea fondurilor europene. 

3. Impactul social 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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

5.  Alte informaţii 
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Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,  

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                               

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei 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: 
 

Se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 889/2005 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finanţelor 
Publice publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 604 din 13 iulie 2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 
 

Aplicarea prezentului act normativ va necesita emiterea de ordine ale ministrului finanţelor 
publice şi ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.      
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare     
  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.      
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a  Uniunii Europene  
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.      
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.         
6.   Alte informaţii  

Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii  neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate  
 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de  obiectul proiectului de 
act normativ 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.   
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3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.                         
4. Consultările desfăşurate 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.  Informaţii privind avizarea de către:  

   a) Consiliul Legislativ                                               
    b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
    c) Consiliul Economic şi Social 
    d) Consiliul Concurenţei 

      e) Curtea de Conturi  
 
Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ. 

6.  Alte informaţii      
În procesul de avizare a fost consultată  Curtea de Conturi a României, inclusiv Autoritatea 
de Audit din cadrul acesteia. 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea 
şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ  

Se va respecta procedura prevăzută de Legea nr. 52/2002 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii  cetăţenilor sau diversităţii biologice 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

3.  Alte informaţii   

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale, înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competenţelor instituţiilor existente 

 
- În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul finanţelor 
publice va emite ordin pentru aprobarea structurii organizatorice, coordonarea, numărul de 
posturi şi încadrarea în numărul de posturi a personalului preluat, pentru Direcţia generală 
de inspecţie economico-financiară; 
- În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, preşedintele Agenţiei 
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Naţionale de Administrare Fiscală va emite ordin, cu avizul ministrului finanţelor publice, 
pentru aprobarea structurii organizatorice şi numărul de posturi pentru structurile specializate 
din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

Prin ordinele emise numărul total de posturi preluat de la Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală la aparatul propriu al Ministerului Finanţelor Publice va fi cel aprobat 
pentru Direcţia generală de control financiar din cadrul Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fără a conduce la 
majorarea numărului total de posturi aprobat pentru Ministerul Finanţelor Publice – aparat 
propriu şi unităţi subordonate. 
 

- Ministrul finanţelor publice va emite ordine pentru aplicarea prevederilor normelor 
metodologice aprobate prin prezenta hotărâre. 

2. Alte informaţii         

 
 
 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 
 
 

GHEORGHE IALOMIŢIANU 
 

 
 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
 
 

    MINISTRUL ADMINISTRAŢIEI                    PREŞEDINTELE AGENŢIEI  
    ŞI INTERNELOR,                                    NAŢIONALE A FUNCŢIONARILOR 
                                                                   PUBLICI, 
    CONSTANTIN TRAIAN IGAŞ           
              ANDRAS SZAKAL 
                                                                                 

 
 
MINISTRUL JUSTIŢIEI, 
                                                                    
CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU 

 
 
 

PROPUNEM SEMNAREA: 
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PREŞEDINTE               SECRETAR GENERAL  
Sorin Blejnar                                       Dragoş Ionuţ Bănescu 
 
 
VICEPREŞEDINTE  
Dragoş-George Bogdan                         
 
  
Direcţia Generală Juridică                          Direcţia Generală Juridică  
Ioana Toma, Director general    Ciprian Badea, Director general 
 
               
Direcţia Generală de Organizare şi     Direcţia Generală Managementul                                                                                                  
Resurse Umane                                         Resurselor Umane 
Dana Condoiu, Director general                Mirela Şiţoiu, Director general 
 
 
Direcţia Generală de Reglementare          Direcţia Generală Legislaţie Cod    
a Colectării Creanţelor Bugetare               Fiscal 
Monica Negruţiu, Director general             Doru Petru Dudaş, Director  general 
 
 

           Autoritatea de Certificare şi Plată                  
           Lucica Tarara, Director general 
 
 

                     Direcţia Generală de Legislaţie şi 
                 Reglementare în Domeniul  
                 Activelor Statului 
                 Elena Ianda, Director general 

 
    
 

Direcţia Generală de Control                     Direcţia Generală de Programare 
Financiar                                                    Bugetară 
Gheorghe Banu, Director general              Daniela Pescaru, Director general 
 
 


