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Notă de fundamentare 

 
 

Secţiunea 1 
Titlul Proiectului de act normativ: 

 
HOTĂRÂRE 

 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor  

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ: 

 
1. Descrierea situaţiei actuale 

Proiectul de Hotărâre are ca obiect modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Finanţelor Publice, în vederea corelării cu prevederile Ordonanţei de 
urgentă a Guvernului nr.77/2013.  

   Ministerul Finanţelor Publice este organizat şi funcţionează ca organ de 
specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, 
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 34/2009, cu modificările şi completările 
ulterioare. Pentru aparatul propriu al ministerului este prevăzut un număr 
maxim total de 1630 posturi, inclusiv demnitarii.  

 
2. Motivul emiterii actului normativ 

Aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.77/2013 
pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii 
administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea 
cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub 
autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor şi a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale 
de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative.   

 
3. Schimbări preconizate 

    Proiectul de act normativ respectă prevederile Legii nr.188/1999 privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv art.107^1 şi art.112. 

1. Operarea reducerii numărului maxim de posturi al Ministerului 
Finanţelor Publice: 

 la nivelul aparatului propriu al Ministerului Finanţelor Publice 
numărul posturilor vacante se reduce cu un număr de 138 posturi; 

 numărul posturilor ocupate se reduce cu 53 posturi ca urmare 
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a aplicării procentului de 4%. 
Astfel, reducerea totală a numărului de posturi ocupate şi vacante ca 
urmare a aplicării prevederilor art.1 şi art.2 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.77/2013 este de 191 de posturi, ceea ce reprezintă 
12% din numărul total de posturi aprobat pentru aparatul propriu al 
Ministerului Finanţelor Publice. 

2. Reorganizarea unor structuri organizatorice la nivelul aparatului 
propriu al Ministerului Finanţelor Publice, ca urmare a reducerii 
numărului de posturi prin transformarea în structuri de nivel inferior, 
comasare, desfiinţare; 

3. Reducerea numărului funcţiilor publice de conducere ca urmare a 
reorganizării unor structuri organizatorice; 

4. Modificarea Anexei nr.1 “Structura organizatorică a Ministerului 
Finanţelor Publice”. 

5. Modificarea Anexei nr.2 „Unităţile aflate în subordinea Ministerului 
Finanţelor Publice, companiile naţionale şi societăţile comerciale la 
care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al 
statului ca acţionar” în „Unităţile aflate în subordinea, administrarea 
sau sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice şi societăţile la 
care Ministerul Finanţelor Publice exercită calitatea de reprezentant al 
statului ca acţionar”, ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.18/2013, potrivit cărora Ministerul Finanţelor 
Publice a fost desemnat să exercite, în numele statului, calitatea de 
acţionar la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice 
„Transelectrica” –S.A. şi Societatea Naţională de Transport Gaze 
Naturale „Transgaz” – S.A.Mediaş. 

6. Pentru punerea în practică a prevederilor art.223 alin.(1) din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem reformularea literei q) de la articolul 
2, alin.(2),astfel: 
“q) de evidenţă a bunurilor ce constituie domeniul public al statului şi 
a bunurilor imobile ce constituie domeniul privat al statului;” 

7. Pentru o exprimare mai clară a atribuţiei referitoare la gestionarea 
asistenţei financiare rambursabilă acordată de instituţii financiare 
internaţionale în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, propunem introducerea la articolul 2, alin.(2) 
după litera k) a unei noi litere, litera k^1), cu următorul cuprins: 
“k^1) de monitorizare împreună cu ministerele/autorităţile române a 
asistenţei tehnice oferite acestora de instituţiile financiare 
internaţionale şi băncile guvernamentale de dezvoltare/cooperare 
internaţională;” 

8. La articolul 3, alineatul (1) se introduc trei puncte noi, punctele 42^1, 
48^1 şi 48^2, cu următorul cuprins:  
„42^1. asigură centralizarea inventarului bunurilor imobile din 
domeniul privat al statului întocmit, după caz, de ministere, de 
celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, de 
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unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de autorităţile publice 
centrale care au în administrare asemenea bunuri şi iniţiază proiectul 
de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea acestuia, potrivit 
reglemementărilor în vigoare;” 
 „48^1. participă la elaborarea strategiei de ţară pe termen mediu a 
instituţiilor financiare internaţionale;” 
„48^2. facilitează dialogul între instituţiile financiare internaţionale, 
băncile guvernamentale de dezvoltare/cooperare internaţională şi 
autorităţile române beneficiare sau potenţial beneficiare de asistenţă 
tehnică în contextul necesităţii urmăririi permanente a evoluţiei 
integrate a activităţii acestor instituţii în România;” 

9. Reformularea punctelor 41 şi 79 ale art. 3, alin.(1), astfel: 
„41. reprezintă statul român în exercitarea drepturilor şi îndeplinirea 
obligaţiilor ce îi revin în calitate de acţionar la societăţile prevăzute în 
anexa nr. 2, conform legii.” 
 „79. soluţionează plângerile prealabile formulate împotriva dispoziţiei 
obligatorii emisă de către organul de inspecţie economico-financiară, 
în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, contestaţiile administrative 
formulate împotriva titlului de creanţă emis de structura de 
specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice responsabilă cu 
inspecţia economico-financiară, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.66/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi contestaţiile formulate împotriva proceselor-verbale de 
inspecţie emise potrivit competenţelor legale, de structurile cu atribuţii 
privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv din 
cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile Ordonanţei 
Guvernului nr.119/1999, cu modificările şi completările ulterioare.” 

10. Reformularea lit.k) de la art.5, astfel: 
„k) să exprime opinia privind derularea procedurii de atribuire în 
conformitate cu legislaţia din domeniu şi să o înscrie pe Raportul 
procedurii de atribuire în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificare a 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor 
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
a contractelor de concesiune de servicii.” 

11. Modificarea art.16 astfel: 
„Persoanele care ocupă funcţii publice de conducere specifice 
activităţii de trezorerie din cadrul unităţilor teritoriale ale Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală se numesc în funcţie, în condiţiile 
legii, prin ordin al ministrului finanţelor publice.” 

 
4. Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 
1. Impactul macroeconomic 
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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 

 
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) 

 
- mii lei -

Indicatori Anul 
curent Următorii 4 ani 

Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, în 
plus/minus, din care:  
a) buget de stat, din  
acesta:  
(i) impozit pe profit  
(ii) impozit pe venit  
b) bugete locale:  
(i) impozit pe profit  
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:  
(i) contribuţii de 
asigurări 

      

2.Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
minus din care:
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sociale de stat:  
(i) cheltuieli de 
personal  
(ii) bunuri si servicii 
3.Impact financiar, 
plus, din care:  
a) bugetul de stat  
b) bugete locale 

5723 17170 17170 17170 17170 74403

4.Propuneri pentru 
acoperirea 
 creşterii cheltuielilor 
bugetare 

      

5.Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

      

6.Calcule detaliate 
privind 
fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7.Alte informaţii       
 
 

 
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; 
Proiectul de act normativ modifică şi completează Hotărârea Guvernului 
nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor 
Publice 

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

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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. 
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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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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. 
3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, 

în situaţia in 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 va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 
6. Alte informaţii   

 
 

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 

Au fost respectate dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională. 

2. Informarea societăţilor civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum 
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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. Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către 
Ministerul Finanţelor Publice – înfiinţarea unor noi organisme sau 
extinderea competenţelor instituţiilor existente 
 

2. Alte informaţii 
       
 Având în vedere cele de mai sus, a fost iniţiat prezentul proiect de hotărâre 
a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice. 
 
 

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL 
FINANŢELOR PUBLICE  
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Mariana CÂMPEANU 
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