REFERAT DE APROBARE
privind
proiectul ordinului ministrului afacerilor interne pentru modificarea și completarea Normativului
privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat
prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 599/2008

Ansamblul măsurilor și activităților care se planifică, se organizează și se execută într-o concepție
unitară, în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru menținerea în stare de operativitate a
autovehiculelor, remorcilor sau semiremorcilor auto, inclusiv a celor speciale, precum și a
motoagregatelor, sunt reglementate de Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a
structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei
administrative nr.599/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Evaluarea aplicării prevederilor Normativului în discuție a relevat anumite neconcordanțe la nivel
normativ de natură să creeze în practică dificultăți în stabilirea normelor de consum a unor categorii de
bunuri din dotarea structurilor MAI, precum și necorelări cu alte acte normative, în ceea ce privește
acordarea vizei de control financiar preventiv propriu.
În concret, au fost constatate neconcordanțe între dispozițiile art. 208 alin. (1) din Normativ și pct. 9
din Anexa nr. 27 la acesta, în ceea ce privește atât modul de stabilire/modificare, cât și competența de
aprobare a normei de consum a motoagregatelor aflate în dotarea structurilor MAI.
Totodată, s-a constatat că operațiunile de stabilire/modificare a normelor de consum nu fac parte din
operațiunile supuse controlului financiar preventiv propriu, conform dispozițiilor O.G. nr. 119/1999
privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, acestea nefiind susceptibile de a fi verificate prin prisma scopului controlului financiar
preventiv propriu, așa cum este prevăzut la pct. 1.1.din Normele metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv, aprobate prin O.m.f.p. nr. 923/2014.
Proiectul de ordin vizează intervenția asupra dispozițiilor O.m.i.r.a. nr. 599/2008, în sensul eliminării,
din cuprinsul art. 208 alin. (1) din Normativ, a prevederilor cu privire la bunurile din categoria
motoagregatelor și reglementarea situației acestora în mod distinct, prin introducerea la art. 208 a unui
nou alineat, alin. (3), care o prevede o competență diferită de aprobare a normelor de consum pentru
motoagregate, astfel încât să poată fi realizată corelarea acestora cu prevederile pct. 9 din Anexa nr. 27
la Normativ.
De asemenea, proiectul vizează modificarea pct. 2 din Anexa nr. 27, prin care este reglementat modul
de stabilire a normelor de consum pentru motoagregate, formulele de calcul și competența de aprobare
a acestora.
Totodată, din cuprinsul art. 208 alin. (1) și al art. 209 au fost eliminate prevederile referitoare la
acordarea vizei pentru control financiar propriu de către persoana desemnată din cadrul Direcției
generale financiare.

****

