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Pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege cu privire  

la Inspectoratul Financiar de Stat 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege cu privire 

la Inspectoratul Financiar de Stat. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 

 

Ministrul justiţiei      Alexandru Tănase 
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        Aprobat 

       prin Hotărîrea Guvernului nr. 

       din                                   2017 

 

AVIZ 

la proiectul de lege cu privire la Inspectoratul Financiar de Stat 

 

Guvernul a examinat proiectul de lege cu privire la Inspectoratul Financiar 

de Stat, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă (nr. 348 din 10 noiembrie 2017) 

de dnii Eugen Carpov și Iurie Leancă, şi comunică inoportunitatea promovării 

proiectului din următoarele considerente. 

Proiectul de lege nominalizat vine în contradicție cu prevederile 

Legii nr.98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate. 

După cum rezultă din art.1 şi 3, proiectul avizat reprezintă, de fapt, un 

regulament de organizare și funcționare a Inspectoratului Financiar de Stat în 

calitate de autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanțelor. 

Concomitent, art.14 alin. (7) din Legea nr. 98 din 4 mai 2012 stipulează că 

„autoritățile administrative din subordinea ministerelor se constituie, se 

reorganizează și se dizolvă de către Guvern, la propunerea ministrului”. 

Respectiv, instituirea unei autorități administrative din subordinea unui minister 

prin lege reprezintă o depășire a ordinii administrației publice centrale de 

specialitate, instituite deja de legiuitor. Situația acestei instituții nu are nimic 

excepțional, încît să fie justificate reglementări speciale, derogatorii de la norma 

generală. 

Suplimentar, în art.15 alin. (1) din Legea nr.98 din 4 mai 2012 este 

specificat în mod imperativ că „misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile principale, 

drepturile generale și alte chestiuni privind organizarea activității autorităților 

administrative din subordinea ministerelor se stabilesc, în conformitate cu 

prevederile prezentei legi, ale altor acte legislative și normative, în regulamentele 

privind organizarea și funcționarea acestora aprobate de Guvern”. 

Normele enunțate anterior demonstrează inutilitatea unei legi speciale care 

să reglementeze statutul unei autorități administrative din subordinea 

Ministerului Finanţelor, de altfel, reglementat prin Legea nr. 98 din 4 mai 2012, 

sau care să stabilească principii de activitate, atribuții, drepturi, obligații, 

restricții, interdicții, modul de organizare și funcționare al unei astfel de 

autorități. Adoptînd acest proiect de lege, legiuitorul ar încălca competențele 

Guvernului, stabilite printr-o lege organică. 

Legislativul, instituind prin lege o autoritate administrativă din subordinea 

unui minister, legiferînd statutul acesteia, modul de organizare și funcționare, ar 

admite o imixtiune în organizarea și funcționarea executivului. De asemenea, 

menționăm faptul că autoritățile administrative din subordinea ministerelor sînt 

structuri organizaționale din sfera de competență a Guvernului, a căror activitate 

este coordonată și monitorizată de acesta. Temei juridic în acest sens constituie 



4 

 

\\172.17.20.4\Operatori\008\ANUL 2018\HOTARIRI\19772\19772-redactat-ro.docx 

prevederile art.7 lit. b), e) – g) și j) din Legea nr.136 din 7 iulie 2017 cu privire la 

Guvern. 

Prevederile proiectului incluse la capitolul II „Atribuțiile, drepturile și 

obligațiile Inspectoratului”, capitolul III „Organizarea activității Inspectoratului”, 

capitolul IV „Drepturile și obligațiile conducătorului și factorilor de decizie ale 

entităților supuse inspectării financiare” reprezintă un exemplu clasic de 

reglementare a unei autorități administrative subordonate ministerului, iar 

aprobarea acestora ţine  de competența Guvernului.  

Totodată, atragem atenția că atribuțiile unei autorități administrative din 

subordinea unui minister, în cazul dat, trebuie să reiasă din legile speciale, or, 

proiectul de lege propus nu instituie proceduri, domenii speciale de activitate, dar 

vine să reglementeze modul în care autoritatea respectivă se organizează 

structural și funcțional. 

Concomitent, partea ce se referă la procedura de inspectare financiară este 

reglementată deja în art.78 din Legea finanțelor publice și responsabilității 

bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, care conține prevederi referitor la 

obiectul și subiectul inspectării financiare, precum și modul de inițiere a acesteia. 

În context, evidențiem că natura și rolul inspectării financiare este în 

proces de modificare ca urmare a reformei sistemului controlului de stat al 

activității de întreprinzător. Guvernul a promovat deja un proiect de lege ce 

reglementează aceste aspecte (înregistrat în Parlament cu nr. 223 din 11 iulie 

2017), prin care se intenţionează a modifica domeniul de competenţă, obiectul şi 

subiecţii, precum și iniţiatorul inspectărilor financiare, stipulate în art.78 din 

Legea nr.181 din 25 iulie 2014. 

Conform art. 49  lit. b) din Acordul de Asociere între Republica Moldova, 

pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei 

Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte: 

„Părțile cooperează, de asemenea, în ceea ce privește: 

 (b) Dezvoltarea unui sistem corespunzător de inspecţie financiară, care va 

completa funcţia de audit intern, fără a se suprapune însă acesteia, şi va asigura 

controlul adecvat al veniturilor şi al cheltuielilor publice pe parcursul unei 

perioade de tranziţie şi ulterior” 

Acest fapt presupune că Acordul de Asociere solicită, de fapt, o altă 

abordare a inspecției financiare în comparație cu cea actuală, şi nu o lege 

separată. În plus, în Agenda de Asociere se menționează aceeași cerință. Drept o 

prioritate pe termen scurt, s-a convenit ca activitatea expusă anterior să includă: 

„Continuarea îmbunătățirii sistemului de control intern sub responsabilitate 

managerială descentralizată, inclusiv a auditurilor interne independente din punct 

de vedere funcțional în autoritățile de stat, prin asigurarea armonizării cu 

standardele și metodologiile internaționale general acceptate și cele mai bune 

practici ale UE”. 

Remarcăm, de asemenea, că Guvernul a aprobat modificările şi 

completările la Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice          

2013-2020 (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.573 din 6 august 2013) şi 

urmează să aprobe un nou Program de dezvoltare a controlului financiar public 
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intern pentru anii  2018-2020. Aceste documente strategice sînt aliniate la agenda 

europeană. În consecință, rolul şi atribuțiile inspecției financiare vor fi clarificate 

și revizuite. 

Astfel, este necesară o segregare mai clară între responsabilitățile de 

control ale managerilor, auditul intern și investigațiile financiare. În acest sens, 

inspecţia financiară va deţine un alt rol. Responsabilitățile de inspectare 

financiară realizate actualmente la solicitarea organelor de drept vor fi transferate 

sistemului judiciar, rezultatele acestora devenind mai eficace. Nu va mai exista 

obligația de a efectua inspecții la solicitarea altor entități decît Guvernul. 

Responsabilitățile rămase vor fi reorganizate  în inspectare financiară de 

conformitate a executării bugetului, la solicitarea ministrului finanţelor. 

Adiţional, va fi instituită o funcţie de audit la nivel de Guvern în vederea 

asigurării funcționalităţii principalelor domenii ale managementului finanțelor 

publice, după cum rezultă din aria de competenţă a ministrului finanțelor. 

Segregarea mai clară a acestor sarcini, odată cu profesionalizarea personalului, 

va crea o bază durabilă pentru a fortifica sistemele de management al finanţelor 

publice, a preveni și a detecta erorile și iregularitățile. De asemenea, va permite 

recuperarea banilor și activelor delapidate. 

Menționăm că, în contextul implementării reformei administrației publice 

centrale, Ministerul Finanțelor de comun cu Centrul de Implementare a 

Reformelor se află în proces de elaborare a cadrului normativ privind 

reorganizarea Inspecției Financiare, în vederea reconceptualizării modului de 

organizare și funcționare acestei autorități pornind de la cele mai bune practici 

din domeniu. 

Ţinînd seama de argumentele expuse, proiectul de lege nu poate fi 

susţinut. 
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