
Ordinul nr. 32/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului afacerilor interne nr. 138/2016 privind organizarea şi 

executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne 

 

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin: 

 

 

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 138/2016 privind organizarea şi executarea 

controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

700 din 8 septembrie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:  

1. La articolul 12, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

" Art. 12. - (1) Controlul se execută pe baza planului de inspecţie, planului de control de fond, 

planului de control tematic sau planului de control inopinat, după caz.  

. . . . . . . . . .  

(5) Controlul inopinat se poate declanşa fără plan de control, în baza dispoziţiei conducerii 

MAI sau, după caz, a conducătorului entităţii MAI. În acest caz, planul de control are structura 

prevăzută la alin. (4) lit. a)-c) şi se aprobă în prima zi lucrătoare de la declanşarea controlului." 

2. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

" Art. 13. - (1) Controlul se execută de o comisie de control formată din personal al Corpului de 

control al ministrului sau al structurii de control, precum şi, după caz, din specialişti ai altor structuri. 

Componenţa comisiei de control se stabileşte prin planul de control sau, în situaţia de la art. 12 alin. 

(5), prin dispoziţia scrisă a persoanei care a dispus controlul."  

3. La articolul 22 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

" c) concluziile comisiei de control privind observaţiile, obiecţiile şi punctele de vedere 

formulate cu privire la conţinutul notelor de constatare, potrivit art. 19 alin. (3) sau, după caz, art. 19 

alin. (4);".  

4. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:  

" Art. 23. - Documentele întocmite cu ocazia activităţilor premergătoare controlului, precum şi 

cele întocmite pe timpul controlului se înregistrează la secretariatul unităţii din care face parte 

preşedintele comisiei de control."  

5. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

" (2) În cazul în care, din motive obiective, anumite măsuri prevăzute în raportul de control al 

Corpului de control al ministrului nu pot fi îndeplinite în termenele stabilite, conducătorul ierarhic 

superior, care are obligaţia de a înainta raportul, poate solicita persoanei care a aprobat planul de 

control prorogarea acestor termene."  

6. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.  

7. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:  

" Art. 291. - Documentele referitoare la organizarea şi executarea controalelor pot fi transmise 

şi prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare. În situaţia în care documentele conţin 

informaţii clasificate, transmiterea acestora se realizează cu respectarea prevederilor legale în 

domeniul protecţiei informaţiilor clasificate."  

8. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:  

" Art. 30. - (1) Structurile de control ale instituţiilor aflate în subordinea MAI, precum şi cele 

ale unităţilor aparatului central, care au executat controlul, transmit raportul de control, în format 

electronic, Corpului de control al ministrului."  

9. La articolul 30, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu 

următorul cuprins:  



" (11) Structurile de control din subordinea instituţiilor prevăzute la alin. (1) înaintează 

rapoartele de control structurii de control din cadrul entităţii ierarhic superioare.  

(12) Sunt exceptate de la obligaţia prevăzută la alin. (1) şi  

(11) structurile de control din cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea 

corupţiei în rândul personalului MAI."  

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
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 Carmen Daniela Dan 

 

 

 

Bucureşti, 22 martie 2017.  

Nr. 32.  
 


