ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 34 din 11 aprilie 2009,
actualizată, cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

Cu modificările si completările ulterioare aduse de:
- Rectificarea nr. 34 din 11 aprilie 2009;
- Rectificarea nr. 34 din 11 aprilie 2009;
- OUG nr. 90 din 30 iunie 2009;
- OUG nr. 111 din 12 octombrie 2009;
- OUG nr. 32 din 7 aprilie 2010;
- OUG nr. 109 din 6 decembrie 2010;
- OUG nr. 23 din 2 martie 2011;
- Legea nr. 70 din 3 iunie 2011;
- OUG 77 din 26 iunie 2013;
CAP. I
Rectificarea bugetară pe anul 2009
……………………………
CAP. II
Măsuri privind cheltuielile publice
ART. 21
Prevederile prezentului capitol se aplică autorităţilor şi instituţiilor publice a căror finanţare
se asigură astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, după caz;
b) din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz;
c) integral din venituri proprii.
ART. 22 - abrogat (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă
ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din autorităţile şi instituţiile publice
prevăzute la art. 21. Posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a
concursurilor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cele a căror
ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum pot fi ocupate în condiţiile legii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri
temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor
ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în
condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din
sistemul de învăţământ preuniversitar de stat, urmărirea încadrării în procentul de maximum
15% se realizează la nivelul întregului sistem de învăţământ preuniversitar de stat, în condiţiile
stabilite prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
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(2^1) Încadrarea în procentul de 15% prevăzut la alin. (2) nu se aplică în situaţia în care
ocuparea posturilor vacante nu duce la majorarea numărului total de posturi ocupate, cu
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget, la nivelul ordonatorului principal de
credite, în cazul ocupării posturilor vacante corespunzătoare:
a) categoriei înalţilor funcţionari publici;
b) funcţiilor publice de conducere, funcţiilor publice de conducere cu statut special şi
posturilor militare de conducere;
c) funcţiilor prevăzute la art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009
privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii publice.
(2^2) Ocuparea posturilor vacante din ministere, precum şi din alte instituţii şi autorităţi
publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, finanţate integral de la
bugetul de stat, cu excepţia celor a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin
memorandum şi a celor prevăzute la alin. (2^1), se aprobă numai de Guvern, prin
memorandum, iar urmărirea încadrării în procentul de maximum 15% prevăzut la alin. (2) se
realizează pe totalul posturilor vacante din aceste instituţii.
(2^3) Ordonatorii principali de credite ai instituţiilor prevăzute la alin. (2^2) au obligaţia să
transmită lunar, până pe data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, la Ministerul
Finanţelor Publice, numărul total al posturilor care s-au vacantat şi care nu au fost ocupate în
condiţiile prevăzute la alin. (2).
(2^4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite ai bugetelor
locale pot aproba ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante unice din cadrul
instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei publice locale, exclusiv cele din unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat şi cele prevăzute la alin. (2^1), cu încadrarea în cheltuielile
de personal aprobate prin buget.
(2^5) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2^4) se face numai după obţinerea avizului
favorabil al Guvernului, prin notă iniţiată de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la
propunerea prefectului, pe baza solicitărilor temeinic justificate ale ordonatorilor principali de
credite ai bugetelor locale. Procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor se
aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
(2^6) Prin post unic, în sensul alin. (2^4), se înţelege:
a) acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se
regăsesc într-o altă componentă organizatorică; ori
b) un post dintre posturile aflate în compartimentele în care există numai posturi vacante.
(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2), (2^1), (2^2) şi (2^4) se face în condiţiile legii,
pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.
ART. 23
(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 vor
comunica Guvernului propunerile de reorganizare instituţională ale acestora şi vor transmite
Ministerului Finanţelor Publice cuantumul sumelor rezultate din economii faţă de bugetul
aprobat la cheltuielile de personal, altele decât cele rezultate la art. 22.
(2) În termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Ministerul Finanţelor
Publice va prezenta Guvernului situaţia centralizată a sumelor comunicate de ordonatorii
principali de credite, în baza căreia acesta va dispune asupra indexărilor salariale ce pot fi
acordate în anul 2009.
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ART. 24
(1) De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor
şi instituţiilor publice prevăzute la art. 21 li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau
închirierea de:
a) autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute la subgrupele 3.1. "Mobilier" şi 3.2.
"Aparatură birotică" din cadrul grupei 3 "Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a
valorilor umane şi materiale şi alte active corporale" din Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004
pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum şi obiecte de inventar de natura acestora, în
scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou.
(2) Asigurarea necesităţilor de bunuri prevăzute la alin. (1) se va putea face numai prin
redistribuiri din cadrul aceleiaşi instituţii sau de la alte instituţii publice.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2):
a) autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din
restructurarea şi/sau reorganizarea altor instituţii publice, deja existente;
b) achiziţiile pentru realizarea proiectelor finanţate din împrumuturi, din fonduri externe
nerambursabile şi din fondurile de cofinanţare şi prefinanţare aferente, precum şi din fonduri
provenite din donaţii şi sponsorizări;
c) obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, cu condiţia ca în devizul general al lucrării acestea să fi fost prevăzute ca
primă dotare.
d) închirierea de autoturisme de către Ministerul Afacerilor Externe, pentru asigurarea
logisticii necesare organizării evenimentelor de politică externă, doar în situaţia în care
autovehiculele din parcul instituţiei nu corespund obiectivelor care trebuie îndeplinite.
e) achiziţionarea de autoturisme în cadrul «Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional», aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
f) achiziţiile necesare organizării de către Parlamentul României a sesiunii Adunării
Parlamentare a NATO din anul 2011.
(4) Achiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii
procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja,
până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre publicare anunţul sau invitaţia
de participare.
ART. 25
(1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 21 pot acorda tichete-cadou şi tichete
de vacanţă personalului din cadrul acestora, cu condiţia încadrării în cheltuielile bugetare
aprobate cu această destinaţie.
(2) Autorităţile publice locale pot acorda drepturile prevăzute la alin. (1) numai din
veniturile proprii ale acestora.
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ART. 26
Taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de
investiţii finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în cursul anului fiscal, se
utilizează pentru plăţi aferente aceluiaşi obiectiv de investiţii. La încheierea exerciţiului
financiar, sumele deduse şi neutilizate se virează la bugetul de stat sau la bugetele locale în
conturile şi la termenele stabilite prin normele metodologice anuale privind încheierea
exerciţiului financiar-bugetar şi financiar-contabil, emise de Ministerul Finanţelor Publice.
CAP. III
Monitorizarea operatorilor economici cu capital unic sau majoritar de stat
.........
CAP. IV
Fondul social
.........
CAP. V
Măsuri în domeniul politicii fiscale
.........
CAP. VI
Alte dispoziţii
.........
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