- proiect ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
cu privire la rectificare bugetară pe anul 2009
şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
Luând în considerare actualul context internaţional, principalele
caracteristici ale politicii bugetare în perioada următoare, care vor fi
subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a
inflaţiei şi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele
macroeconomice,
având în vedere opiniile şi recomandările Comisiei Europene şi ale
organismelor financiare internaţionale, referitoare la reducerea cheltuielilor
bugetare în sensul diminuării cheltuielilor curente de administrare şi alocarea
cu prioritate a resurselor către proiecte cu efect multiplicator în economie care
reprezintă principalul mijloc de limitare a ritmului de scădere economică şi de
compensare parţială a reducerii activităţii din sectorul privat,
pentru păstrarea echilibrelor bugetare, sunt necesare unele măsuri
menite să reducă volumul cheltuielilor bugetare la un nivel care să permită
respectarea angajamentelor interne şi internaţionale asumate de Guvernul
României, inclusiv în ceea ce priveşte nivelul deficitului bugetar.
În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general
public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu
poate fi amânată,
în temeiul art.115 alin.(4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I
Rectificarea bugetară pe anul 2009
Art. 1. – Bugetul de stat pe anul 2009, aprobat prin Legea bugetului de
stat pe anul 2009 nr.18/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.121 şi nr.121 bis din 27 februarie 2009, se modifică şi se completează
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 2. – (1) Influenţele asupra bugetului de stat pe anul 2009, detaliate la
venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe titluri, sunt prevăzute în
anexa nr.1.
(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetului de stat pe anul
2009 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută
în anexa nr.2.

Art. 3. – Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să
efectueze redistribuiri de credite bugetare în structura cheltuielilor aprobate în
Anexa nr. 3/1314/16 – „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri
proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli şi alineate pe anul
2009 - Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor
Publice”.
Art. 4. – Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, stabilit conform
Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr.3/16/13b la bugetul
Ministerului Finanţelor Publice, se majorează la venituri cu suma de 80.000 mii
lei şi, în mod corespunzător, la cheltuieli titlul – cheltuieli de capital pentru
finanţarea modernizării punctelor de trecere a frontierei la standardele
Schengen.
Art. 5. – Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
să redistribuie în cadrul creditelor bugetare aprobate la capitolul 68.01
„Asigurări şi asistenţă socială” suma de 3.200 mii lei de la titlul 65 „Cheltuieli
aferente programelor cu finanţare rambursabilă la titlul 71 „Active nefinanciare”,
pentru finalizarea sistemului informatic integrat pentru administrarea prestaţiilor
sociale.
Art. 6. – Se autorizează Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii,
Comerţului şi Mediului de Afaceri să efectueze redistribuiri de credite bugetare
de la alte programe, în vederea finanţării în anul 2009 a „Programului privind
organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2009”.
Art. 7. - În cazul în care creditele bugetare aferente titlului 56
„Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” din
bugetul Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale sunt
insuficiente, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale şi Ministerului Finanţelor Publice, va aproba finanţarea
temporară, din veniturile obţinute din privatizare înregistrate în contul curent
general al Trezoreriei Statului, a proiectelor din cadrul Politici Comune Agricole
şi de Pescuit.
Art. 8. – Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului
Mediului pe anul 2009, se diminuează la capitolul 74.08 „Protecţia mediului”,
titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”
cu suma de 757.675 mii lei.
Art. 9. – Se autorizează Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să
redistribuie
suma
de
4.918
mii
lei
de
la
Proiectul
15
ISPA2004/RO/16/P/PA/002- „Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor ce
vor fi propuse spre finanţare prin Fondul de Coeziune (CNADNR)” la Proiectul
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65
ISPA2004/RO/16/P/PT/009
– „Construcţia infrastructurii feroviare şi
rutiere la cel de-al doilea pod Calafat-Vidin (CNADNR)”, prevăzute în anexa
3/24/21.
Art. 10. – Din bugetul aprobat Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
pe anul 2009, de la capitolul 84.01 „Transporturi” alineatul „Subvenţii pentru
transportul de călători cu metroul” se suportă şi subvenţiile aferente lucrărilor
executate şi neplătite în anul 2008.”
Art. 11. – Se autorizează Ministerul Sănătăţii să introducă în Programul
„Asigurarea dezvoltării capacităţii instituţionale a sistemului de sănătate”,
capitolul 70.10 „Locuinţe, servicii si dezvoltare publică” cu suma de 901 mii lei,
prin diminuarea cu aceeaşi sumă a capitolului 66.10 „Sănătate”.
Art. 12. – În Bugetul Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2009 la
capitolul 54.01 – Alte servicii publice generale, titlul 20 – Bunuri şi servicii,
articolul 25 – Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în
reprezentarea intereselor statului potrivit dispoziţiilor legale, se cuprinde şi
suma de 1.000 mii lei pentru consultanţă juridică în domeniul datoriei publice,
care se asigură prin redistribuire în cadrul acestui capitol.
Art. 13. – Creditele bugetare aprobate pentru activitatea de cercetare
dezvoltare nu se diminuează, cu excepţia celor de la titlul „Cheltuieli de
personal”
Art. 14. - Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2009,
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, se diminuează cu suma de
811,9 milioane lei, potrivit anexei nr 3.
Art. 15. – (1) Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate pe anul 2009, se diminuează la veniturile din contribuţii de asigurări
cu suma de 594,5 milioane lei, din care 382,7 milioane lei la contribuţiile de
asigurări sociale de sănătate şi 211,8 milioane lei la contribuţiile pentru
concedii şi indemnizaţii, la cheltuieli cu suma de 8,9 milioane lei la capitolul
66.05 "Sănătate", titlul „Cheltuieli de personal”, şi cu suma de 3,8 milioane lei la
capitolul 97.05 „Rezerve”, subcapitolul 02 „ Fond de rezervă al Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate”, iar excedentul se diminuează cu suma de 581,8
milioane lei.
Art. 16. – (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2009, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2009, nr.19/2009, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.122 din 27 februarie 2009, se modifică potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.
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(2) În bugetul asigurărilor sociale de stat veniturile aferente sistemului
public de pensii se diminuează la contribuţiile de asigurări sociale de stat cu
suma de 1.573,0 milioane lei şi se majorează la subvenţii de la bugetul de stat
cu suma de 1.347,5 milioane lei, cheltuielile se diminuează cu suma de 4,1
milioane lei la titlul „cheltuieli de personal” al capitolului 68.03 „Asigurări şi
asistenţă socială”, iar excedentul se diminuează cu suma de 221,4 milioane lei.
(3) Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale se diminuează cu suma de 9,4 milioane lei la contribuţii de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, iar excedentul
acestui sistem se diminuează cu aceeaşi sumă.
(4) În bugetul asigurărilor pentru şomaj veniturile aferente sistemului
asigurărilor pentru şomaj se diminuează la contribuţii de asigurări pentru şomaj
cu suma de 110,7 milioane lei, cheltuielile se majorează la capitolul 68.04
"Asigurări şi asistenţă socială" cu suma de 328,0 milioane lei, prin majorarea
cu 240,3 milioane lei la titlul "Asistenţă socială", cu suma de 82,5 milioane lei la
titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, cu 2,5 milioane lei la
titlul „Bunuri şi servicii”, cu 7,0 milioane lei prin introducerea titlului „Dobânzi” şi
prin diminuarea cu 4,3 milioane lei la titlul „Cheltuieli de personal”, iar deficitul
se majorează cu suma de 438,7 milioane lei.
(5) În bugetul asigurărilor pentru şomaj la capitolul 80.04 „Acţiuni
generale economice, comerciale şi de muncă”, titlul „Alte transferuri”, articolul
„Transferuri interne” se introduce alineatul „Cofinanţarea asistenţei financiare
nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană” cu suma de 0,01
milioane lei, care se asigură prin redistribuire în cadrul acestui titlu.
(6) Veniturile fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se
diminuează la contribuţia angajatorilor cu suma de 20,4 milioane lei şi se
diminuează cu aceeaşi sumă excedentul acestui fond.
(7) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale să
detalieze la capitolul 64.04 „Cheltuielile fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale”, alineatele articolului “Cheltuieli salariale în bani” de la
titlul “Cheltuieli de personal” din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Art. 17. – (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la
propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările prevăzute în
prezentul capitol în volumul şi structura bugetelor acestora şi ale bugetului de
stat, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului asigurărilor sociale de stat şi
bugetului asigurărilor pentru şomaj.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin.(1), în termen de 5 zile de la intrarea
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ordonatorii principali de credite
comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea modificărilor aprobate.
(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele
aprobate şi să introducă modificările prevăzute în prezentul capitolul în
bugetele lor şi în anexele la acestea.
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Art. 18. – În anul 2009, după intrarea în vigoare a prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă, dispoziţiile art.21 alin.(4) din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, nu se aplică.
CAPITOLUL II
Măsuri în domeniul politicii fiscale
Art. 19. – Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
„Impozit pe profit minim
Art. 18. - (1) Contribuabilii care desfăşoară activităţi de natura barurilor
de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive,
inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui
contract de asociere, şi la care impozitul pe profit datorat pentru activităţile
prevăzute în acest articol este mai mic decât 5% din veniturile respective sunt
obligaţi la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.
(2) Contribuabilii care desfăşoară preponderent activităţile prevăzute la
alin.(4), cu excepţia celor prevăzuţi la art. 15 şi la art.38, şi la care impozitul pe
profit este mai mic decât 0,5% din veniturile înregistrate, sunt obligaţi la plata
unui impozit de 0,5% aplicat asupra veniturilor înregistrate, dar nu mai puţin de
6.500 lei anual.
(3) În sensul alin.(2), veniturile înregistrate sunt veniturile obţinute din
orice sursă, din care se scad:
a) veniturile din variaţia stocurilor;
b) veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
c) veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor
guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;
d) veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a
acordat deducere, conform reglementărilor legale;
e) veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate
bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului
impozabil, conform reglementărilor legale;
f) veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare;
g) veniturile prevăzute la art. 20 lit. d);
h) în perioada 1 ianuarie 2009 - 31 decembrie 2009 inclusiv, veniturile din
tranzacţionarea titlurilor de participare pe piaţa autorizată şi supravegheată de
Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.
(4) Pentru aplicarea prevederilor alin.(2), activităţile desfăşurate de
contribuabili sunt următoarele:
a) tranzactii imobiliare;
b) activităţi de închiriere şi leasing;
c) activităţi de investigaţii şi protecţie;
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d) comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea
autovehiculelor şi a motocicletelor;
e) comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi
motociclete;
f) comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor;
g) hoteluri şi alte facilităţi de cazare;
h) restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie;
i) activităţi de servicii în tehnologia informaţiei;
j) activităţi de servicii informatice;
k) activităţi juridice şi de contabilitate;
l) industria alimentară;
m) fabricarea băuturilor;
n) activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative
centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management;
o) activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză
tehnică;
p) activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de
rezervare şi asistenţă turistică;
r) activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii
prestate în principal întreprinderilor;
s) activităţi sportive, recreative şi distractive;
ş) transporturi rutiere;
t) alte activităţi de servicii.
(5) Încadrarea în activităţile prevăzute la alin.(4) este cea stabilită prin
clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN.”
2. La articolul 21, litera n) a alineatului (3) se abrogă.
3. La articolul 21, dupa litera ş) a alineatului (4) se introduce o nouă
literă, lit. t), cu următorul cuprins:
„t) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv cheltuielile
privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt în mod
normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă
autorizată care să nu depăşească 3.500 kilograme şi care să nu aibă mai mult
de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, cu excepţia situaţiei în
care vehiculele se înscriu în oricare din următoarele categorii:
a) vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plată de persoane, cum
este de exemplu activitatea de taxi;
b) vehiculele sunt utilizate pentru închirierea către alte persoane,
instruirea de către şcolile de şoferi, transmiterea folosinţei în cadrul unui
contract de leasing financiar sau operaţional.”
4. La articolul 22, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin.(51)
cu următorul cuprins:
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“(51) Prin excepţie de la prevederile alin.(5), rezervele din
reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care sunt deduse la calculul
profitului impozabil prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind
activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea
amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a acestor
mijloace fixe, după caz.”
5. La articolul 24, litera h) a alineatului (11) va avea următorul cuprins:
„h) amortizarea aferentă autoturismelor folosite de persoanele cu funcţii
de conducere şi de administrare ale persoanei juridice este deductibilă limitat la
cel mult un singur autoturism pentru fiecare persoană fizică cu astfel de
atribuţii.”
6. La articolul 34, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alin.
(15), cu următorul cuprins:
“(15) Pentru anul 2009, contribuabilii prevazuţi la alin.(1) lit.b) care
desfăşoară preponderent, activităţile prevăzute la art. 18 alin.(4), în vederea
declarării şi plăţii impozitului pe profit, aplică următoarele reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compară impozitul pe profit datorat la
sfârşitul trimestrului cu impozitul stabilit prin aplicarea cotei prevăzută la art.18
alin.(2) asupra veniturilor înregistrate în perioada 1 mai – 30 iunie 2009 şi cu
limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea şi al IV-lea se compară impozitul pe profit
datorat la sfârşitul fiecărui trimestru cu impozitul stabilit prin aplicarea cotei
prevăzută la art.18 alin.(2) asupra veniturilor înregistrate în trimestrul respectiv
şi cu limita de 1.625 lei aferentă fiecărui trimestru.”
7. La articolul 48, după litera l) a alineatului (7) se introduce o nouă literă,
lit. l ) cu următorul cuprins:
„l1) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, inclusiv cheltuielile
privind combustibilul, aferente vehiculelor rutiere motorizate care sunt în mod
normal utilizate pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maximă
autorizată care să nu depăşească 3.500 kilograme şi care să nu aibă mai mult
de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, cu excepţia situaţiei
în care vehiculele se înscriu în oricare din următoarele categorii:
1. vehiculele sunt utilizate pentru transportul cu plată de persoane, cum
este de exemplu activitatea de taxi;
2. vehiculele sunt utilizate pentru închirierea către alte persoane,
instruirea de către şcolile de şoferi.”
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8. Articolul 107 va avea următorul cuprins:
˝Cota de impozitare
Art. 107. – (1) Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este:
2% în anul 2007; 2,5% în anul 2008; 3% în anul 2009.
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(2) În situaţia în care impozitul datorat de microîntreprinderile care
desfăşoară preponderent activităţile prevăzute la art.18 alin.(4) din Titlul II este
mai mic decât 1.625 lei trimestrial, acestea sunt obligate la plata acestei sume.
(3) În aplicarea alin.(2), pentru anul 2009, se au în vedere următoarele
reguli:
a) pentru trimestrul al II-lea, se compară impozitul pe veniturile
microîntreprinderilor datorat la sfârşitul trimestrului cu limita de 1.083 lei;
b) pentru trimestrele al III-lea şi al IV-lea se compară impozitul pe
veniturile microîntreprinderilor datorat la sfârşitul fiecarui trimestru cu limita de
1.625 lei aferentă fiecărui trimestru.”
9. La articolul 145, după alineatul (5) se introduc şapte noi alineate, alin.
(6) – (12), cu următorul cuprins:
“(6) Nu se deduce taxa pentru achiziţiile de vehicule rutiere motorizate şi
pentru orice achiziţii de bunuri destinate vehiculelor aflate în proprietatea sau în
folosinţa persoanelor impozabile, inclusiv pentru achiziţia de carburanţi,
lubrifianţi, piese de schimb şi componente destinate întreţinerii, reparaţiilor sau
modificărilor în regie proprie, cu excepţia vehiculelor care se înscriu în oricare
din următoarele categorii:
a) vehiculele utilizate în scop comercial, respectiv în vederea revânzării;
b) vehiculele utilizate pentru transportul cu plată de persoane, inclusiv
pentru activitatea de taxi;
c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru
închirierea către alte persoane, instruirea de către şcolile de şoferi,
transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau
operaţional;
(7) Prin achiziţie de vehicule, în sensul alin. (6), se înţelege cumpărarea
unui vehicul din România, importul sau achiziţia intracomunitară a vehiculului.
Obţinerea unui vehicul în cadrul unui contract de leasing financiar, astfel cum
este acesta definit la pct. 7 alin. (1) al art. 7, este considerată achiziţie de
bunuri în sensul aplicării prevederilor alin. (6).
(8) Prevederile alin.(6) - (7) se aplică pentru orice vehicule rutiere
motorizate, care sunt în mod normal utilizate pentru transportul rutier de
persoane, cu o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.500
kilograme şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi
scaunul şoferului.
(9) Prevederile alin.(6) - (8) nu se aplică pentru avansurile care au fost
achitate înainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totală sau parţială a
vehiculelor rutiere motorizate menţionate la alin.(6), cu caracteristicile
prevăzute la alin.(8), şi a bunurilor destinate vehiculelor aflate în proprietatea
sau în folosinţa persoanelor impozabile, dacă livrarea acestora intervine după
data de 1 mai 2009 inclusiv.
(10) În cazul contractelor de leasing financiar de vehicule rutiere
motorizate, în derulare la data de 1 mai 2009, se aplică prevederile alin. (6) 8

(8) pentru ratele de leasing şi valoarea reziduală a acestora, a căror
exigibilitate intervine după data de 1 mai 2009 inclusiv.
(11) Se limitează dreptul de deducere al taxei la 30% pentru cheltuielile
cu serviciile legate de vehiculele rutiere motorizate prevăzute la alin.(6), cu
caracteristicile prevăzute la alin.(8), inclusiv cheltuielile de modificare, reparare
sau întreţinere, chiria sau rata de leasing operaţional, astfel cum este definit la
pct. 8 alin.(1) al art.7.
(12) În cazul contractelor de leasing operaţional sau a oricăror alte
contracte de închiriere sau de punere la dispoziţia persoanei impozabile a unui
vehicul rutier motorizat, în derulare la data de 1 mai 2009, se aplică
prevederile alin. (11) pentru ratele de leasing sau chiria, a căror exigibilitate
intervine după data de 1 mai 2009 inclusiv.”
10. La articolul 1561, după alineatul (6) se introduc două noi alineate,
alineatele (61) şi (62) cu următorul cuprins:
„(61) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) – (6), pentru persoana
impozabilă care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care
efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, perioada fiscală
devine luna calendaristică începând cu:
a) prima lună a unui trimestru calendaristic, dacă exigibilitatea taxei
aferente achiziţiei intracomunitare intervine în această primă lună a
respectivului trimestru;
b) a treia lună a trimestrului calendaristic, dacă exigibilitatea taxei
aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a doua lună a respectivului
trimestru. Primele două luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioadă
fiscală distinctă, pentru care persoana impozabilă va avea obligaţia depunerii
unui decont de taxă conform art. 1562 alin.(1);
c) prima lună a trimestrului calendaristic următor, dacă exigibilitatea taxei
aferente achiziţiei intracomunitare intervine în a treia lună a unui trimestru
calendaristic.
(62) Persoana impozabilă care potrivit alin. (61) este obligată să îşi
schimbe perioada fiscală trebuie să depună o declaraţie de menţiuni la organul
fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finele lunii în
care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare care generează această
obligaţie şi va utiliza ca perioadă fiscală luna calendaristică fără a avea
posibilitatea de a reveni la utilizarea trimestrului calendaristic ca perioadă
fiscală”.
11. La articolul 183, litera e) a alineatului (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„e) să asigure accesul autorităţilor fiscale competente în orice zonă a
antrepozitului fiscal şi în orice moment;”
12. La articolul 2441, după alineatul (7) se introduc cinci noi alineate,
alineatele (8) - (12), cu următorul cuprins:
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“(8) Operatorii economici care intenţionează să comercializeze în
sistem angro produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e), sunt
obligaţi să se înregistreze la autoritatea fiscală teritorială conform procedurii şi
cu îndeplinirea condiţiilor ce vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală.
(9) Operatorii economici care desfăşoară activitatea de comercializare în
sistem angro de produse energetice prevăzute la art. 175 alin. (3) lit. a) - e)
sunt obligaţi să îndeplinească procedura şi condiţiile stabilite prin ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevăzut la alin. (8),
în termen de 90 de zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(10) Nu intră sub incidenţa alin. (8) şi (9) antrepozitarii autorizaţi şi
operatorii înregistraţi pentru produse energetice.
(11) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii
economici prevăzuţi la alin. (8) care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile
stabilite potrivit alin. (8), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 50.000 lei la 100.000 lei şi confiscarea sumelor rezultate din această
vânzare.
(12) Desfăşurarea activităţii de comercializare de către operatorii
economici prevăzuţi la alin. (9) care nu îndeplinesc procedura şi condiţiile
stabilite potrivit alin. (8), după termenul stabilit la alin. (9), constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei,
confiscarea sumelor rezultate din această vânzare şi oprirea activităţii de
comercializare a produselor accizabile pe o perioadă de 1 - 3 luni.”
CAPITOLUL III
Măsuri privind cheltuielile publice
Art. 20. – 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. 21. – (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.20. Posturile
pentru care au fost aprobate procedurile de organizare a concursurilor şi au
fost înregistrate înscrieri ale candidaţilor pentru participare la acestea, la data
publicării prezentei ordonanţe de urgenţă, 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
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maxim 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.
(3) Ocuparea posturilor prevăzute la alin. (2) se va face, în condiţiile
legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.
Art. 22. - (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. 20 vor comunica Ministerului Finanţelor
Publice cuantumul sumelor rezultate din economii faţă de bugetul aprobat la
cheltuielile de personal, economii rezultate din măsurile de reorganizare
instituţională întreprinse, altele decât cele rezultate la art. 21.
(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.
Art. 23. – (1) De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 20 li
se interzice achiziţionarea 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,
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.2139/2004 pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a
mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum şi obiectele 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.
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(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 acea dată,
spre publicare, anunţul sau invitaţia de participare.
Art. 24. – Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art.20 nu pot
acorda tichete cadou şi tichete de vacanţă personalului din cadrul acestora,
până la sfârşitul anului 2009.
Art. 25. - Taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru
realizarea obiectivelor 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 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.
CAPITOLUL IV
Reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
Art. 26. – Articolele 1 şi 2 din Legea nr.490/2004 privind stimularea
financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, publicată în
Monitorul Oficial nr. 1096 din 24 noiembrie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
„Art. 1. – (1) Personalul de specialitate care are şi îndeplineşte efectiv
atribuţii în cadrul structurilor care au ca obiect de activitate gestionarea
asistenţei financiare comunitare acordate României prin instrumentele de
preaderare PHARE, ISPA şi SAPARD, prin Fondul European pentru
Garantare în Agricultură, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi
prin fondurile structurale şi de coeziune este constituit din personal
contractual sau, după caz, funcţionari publici.
(2) Prin personalul de specialitate din cadrul structurilor care au ca
obiect de activitate gestionarea asistenţei financiare comunitare acordate
României se intelege personalul încadrat pe funcţii publice sau pe funcţii
contractuale bugetare, altele decât cele încadrate pe funcţii comune din
sectorul bugetar.
Art. 2 – (1) Salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care este
încadrat personalul prevăzut la art. 1 pot fi majorate cu până la 75% în funcţie
de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(2) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin.(1) se face
semestrial, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate
modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii.”
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Art. 27. - În termen de 15 zile de la data publicării prezentei ordonanţe
de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin hotărâre a
Guvernului iniţiată de către Ministerul Finanţelor Publice sau, după caz,
Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, se vor stabili structurile
din cadrul ministerelor şi instituţiilor care au ca obiect de activitate gestionarea
asistenţei financiare comunitare, numărul şi structura posturilor, criteriile de
încadrare a personalului pe funcţii specifice şi procentul ce urmează a fi
acordat personalului potrivit art. 1 şi 2 din Legea nr.490/2004 privind
stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, în
funcţie de rezultatele activităţii proprii corespunzător atribuţiilor din fişa
postului.
Art. 28. – Alineatul (1) al articolului 8 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii
administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2008, cu modificările
ulterioare, se abrogă.
Art. 29. – Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de
management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi
locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 839 din 7 decembrie 2007, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Pentru activitatea desfăşurată, specialiştii pregătiţi în managementul
de proiect cu finanţare internaţională prevăzuţi la alin. (1) beneficiază de
salarii de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt încadraţi şi beneficiază
de o majorare cu până la 75% a salariilor de bază, în funcţie de îndeplinirea
criteriilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.”
2. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin.
(3 ) şi (32), cu următorul cuprins:
„(31) Pentru a beneficia de majorarea prevăzută la alin.(3), ordonatorii
de credite vor stabili prin act administrativ persoanele beneficiare.
(32) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin.(3) se face
semestrial, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate
modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii.”
1

Art. 30. – În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili criteriile şi
procentul ce urmează a fi acordat personalului, potrivit art.10 alin.(3) din
Legea nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management
de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, în
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funcţie de rezultatele activităţii proprii corespunzător
postului.

atribuţiilor

din

fişa

Art. 31. – Articolul 9 din 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, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 26 aprilie 2006, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2007, cu modificările ulterioare,
se abrogă.
Art. 32. – Articolul 7 din Legea
nr. 1/2004 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
publicată în Monitorul Oficial nr.162 din 25 februarie 2004, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 7. – (1) Funcţionarii publici şi personalul contractual, altul decât cel
încadrat pe funcţii comune din sectorul bugetar, din cadrul Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură şi sucursalelor judeţene ale acesteia,
beneficiază de salarii de bază corespunzătoare funcţiilor în care sunt
încadraţi, la care se adaugă o majorare a salariilor de bază cu până la 75%
din acestea.
(2) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin. (1) se face
semestrial, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate
modifica în funcţie de rezultatele activităţii proprii.”
Art. 33. – În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, se vor stabili criteriile şi
procentul ce urmează a fi acordat personalului, potrivit art.7 alin.(1) din Legea
nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,
inclusiv cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, în funcţie de
rezultatele activităţii proprii corespunzător atribuţiilor din fişa postului.
Art. 34. – Alineatul (3) al articolului 30 din Ordonanţa Guvernului nr.
10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului
bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual
din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul
bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate
publică, precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a
altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008,
aprobată cu modificări prin Legea nr.177/2008, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
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„(3) Consilierii pentru afaceri europene, pe lângă salariul de bază,
stabilit în condiţiile legii, beneficiază şi de spor de vechime şi majorările
prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile personalului contractual din autorităţi
şi instituţii publice şi, după caz, prevăzute în mod expres de dispoziţiile legale
speciale aplicabile în autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară
activitatea".
Art. 35. – Indemnizaţiile de conducere pentru personalul bugetar,
prevăzute în actele normative, reprezintă limite maxime până la care
conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice, având calitatea de ordonatori
de credite, pot stabili nivelurile individuale.
Art. 36. – Alineatul (2) al articolului 37 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager
public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.484 din 30 iunie
2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Pentru activitatea desfăşurată, managerii publici beneficiază de
prime, spor de vechime şi alte drepturi salariale, în condiţiile legii.”
Art. 37. – Alineatul (7) al articolului 9 din Ordonanţa Guvernului nr.
119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu
modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(7) Prin decizie internă a conducătorului entităţii publice, persoanele
desemnate să efectueze controlul financiar preventiv propriu pot beneficia de
un spor pentru complexitatea muncii de până la 25% aplicat la salariul de
bază brut lunar, în măsura în care funcţia pe care o deţine nu este
incompatibilă cu activitatea de control financiar preventiv.”
Art. 38. – Prin derogare de la prevederile art.5 alin.(7) din Legea nr.
672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi
completările ulterioare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2009, membrii Comitetului pentru
Audit Public Intern vor primi o indemnizaţie de şedinţă egală cu 1% din nivelul
echivalent salariului brut al secretarilor de stat; indemnizaţia se suportă din
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice.
Art. 39. - Articolul 14 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte
drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului
Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele
culturale româneşti din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1136 din 1 decembrie 2004, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„Art. 14 - Membrii Corpului diplomatic şi consular al României
care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe şi cunosc una sau
mai multe limbi străine rare, altele decât cele de circulaţie internaţională, pe
care le folosesc în exercitarea funcţiei diplomatice sau consulare, beneficiază
de un spor de 10% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcţiei
de încadrare.”
Art. 40. – Alineatul (3) al articolului 18 din Legea nr. 672/2002 privind
auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
953 din 24 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
„(3) Auditorii interni au un nivel de salarizare corespunzător ierarhiei
acestei funcţii în cadrul sistemului de salarizare a funcţionarilor publici;
totodată auditorii interni beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii
de până la 25%, aplicat la salariul de bază brut lunar.”
Art. 41. – Alineatele (1) şi (2) ale articolului 17 din Hotărârea Guvernului
nr.1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de
disciplină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 13
noiembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după
cum urmează:
„(1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei de disciplină,
membrii, secretarul acesteia, precum şi persoanele desemnate să efectueze
cercetarea administrativă în condiţiile prevăzute la art. 31 au dreptul la o
indemnizaţie lunară de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia şi se
acordă în lunile în care comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea,
respectiv în lunile în care persoanele din cadrul corpului de control au efectuat
cercetarea administrativă. Sporul lunar se acordă de autoritatea sau instituţia
publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea persoanele menţionate, pe
baza certificării de către preşedintele comisiei a desfăşurării activităţii comisiei
pe luna respectivă.
(2) Pentru participarea la lucrările comisiei de disciplină pentru înalţii
funcţionari publici, membrii şi persoanele care asigură secretariatul tehnic au
dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1% din salariul de bază prevăzut de
lege pentru funcţia publică de secretar general din cadrul ministerelor.”
Art. 42. – Articolul 42 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie
2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 42 - (1) Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum
şi la cele ale comisiei de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au
dreptul la o indemnizaţie reprezentând 1% din salariul de bază, stabilit
conform legii.
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(2) Persoanele care asigură secretariatul comisiilor de concurs şi
al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor au dreptul la o indemnizaţie de 1%
din salariul de bază, stabilit conform legii.”
Art. 43. – Articolul 33 din Hotărârea Guvernului nr.833/2007 privind
normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea
acordurilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
565 din 16 august 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 33 - Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiei paritare,
preşedintele, membrii şi secretarul comisiei paritare au dreptul la un spor
lunar de 1%, care se aplică la salariul de bază al fiecăruia şi se acordă doar în
lunile în care comisia paritară îşi desfăşoară activitatea, pe baza proceselorverbale ale şedinţelor acesteia.”
Art. 44. – Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a se încadra în
limitele de cheltuieli cu personalul, aşa cum sunt acestea prevăzute în legea
bugetară anuală.
Art. 45. – Articolul 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2008 privind
nivelul salariilor de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat
potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a
indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică,
precum şi unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din 1 februarie 2008, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 27 - Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor pentru
protecţia copilului, precum şi secretarul comisiei, constituită potrivit legii, au
dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte prin
hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti va fi de 1% din indemnizaţia preşedintelui
consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector.”
Art. 46. – Articolul 42 din Ordonanţa Guvernului nr.6/2007 privind unele
măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale
funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar
de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile
salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.66 din 29 ianuarie 2007, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.232/2007, cu modificările ulterioare,
se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„Art.
42
Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiilor
pentru protecţia copilului, precum şi secretarul comisiei, constituită potrivit
legii, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă al cărei cuantum se stabileşte
prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti şi este de 1% din indemnizaţia preşedintelui
consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector.”
CAPITOLUL V
Monitorizarea agenţilor economici cu
capital unic sau majoritar de stat
Art. 47. – Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice şi
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va lua măsuri suplimentare
pentru monitorizarea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral
sau majoritar de stat şi filialelor acestora, sub aspectul încadrării în programele
de reducere a arieratelor, creanţelor şi pierderilor, precum şi a cheltuielilor de
personal prevăzute prin Bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii,
programe propuse de ministere, autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
organe de specialitarte ale administraţiei publice centrale, în subordinea,
coordonarea, autoritatea sau portofoliul cărora se află aceştia.
CAPITOLUL VI
Fondul social
Art. 48. – Se constituie Fondul social din sponsorizarea ce va fi acordată
de producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale, care contribuie benevol
la constituirea acestui fond, în conformitate cu art.4 alin.(1) din Legea nr.
32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 49. – (1) Pe bază de protocol încheiat între Guvern şi producătorii
interni şi distribuitorii de gaze naturale care doresc să contribuie la fond,
Fondul social se colectează şi se distribuie în cursul anului 2009.
(2) Sumele cu care vor sponsoriza şi vor contribui la Fondul social
producătorii interni şi distribuitorii de gaze naturale sunt, de regulă, sume
obţinute din majorarea de preţ la gazele naturale în cursul anului 2009.
(3) Sumele prevăzute la alin.(1) sunt cheltuieli cu deductibilitate limitată
pentru respectivele societăţi, prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (4)
lit.p) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 50. – Colectarea sumelor se realizează lunar prin virarea în contul de
venituri ale bugetului de stat, numărul xxxxxx "Donaţii şi sponsorizări", deschis
la Trezoreria Statului, pe baza protocoalelor încheiate potrivit prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă.
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Art. 51. – Destinaţia sumelor colectate se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului.
CAPITOLUL VII
Alte dispoziţii
Art. 52. – (1) Limita valorică a garanţiilor de stat pentru anul 2009, în
conformitate cu Ordonanţa de urgenţă privind datoria publică nr.64/2007 cu
modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în sumă de 6 miliarde lei.
(2) Pentru garanţiile de stat emise în valută, conversia se efectuează la
cursul de schimb valabil pentru data semnării contractului de împrumut.
(3) Acordarea garantiilor de stat emise in conformitate cu alin. (1) se va
realiza pentru finanţarea proiectelor prioritare pentru economia românească,
derulate de către entităţi publice şi private non-financiare, în condiţiile
respectării legislaţiei privind ajutorul de stat.
Art. 53. – (1) Plata facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor
achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor efectuate se realizează de
către instituţiile publice în perioada 24 - 31 a fiecărei luni.
(2) În vederea derulării în condiţii de echilibru a cheltuielilor sectorului
public, instituţiile publice au obligaţia de a-şi programa plăţile efectuate prin
virament sau numerar, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al
ministrului finanţelor publice.
(3) Instituţiile publice şi operatorii economici cu capital majoritar de stat
au obligaţia de a transmite către Ministerul Finanţelor Publice o programare a
operaţiunilor de vânzare/cumpărare valută potrivit normelor metodologice
aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(4) Prin normele metodologice prevăzute la alin. (2) se pot aproba
categorii de plăţi exceptate de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
(5) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, termenele de plată aferente angajamentelor legale
încheiate, se corelează cu termenele de plată prevăzute la alin.(1).
(6) Angajamentele legale încheiate după data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă, se corelează cu termenele de plată
prevăzute la alin.(1).
Art. 54. – Instituţiile publice sunt obligate să furnizeze Ministerului
Finanţelor Publice, la termenele, periodicităţile şi în forma solicitată, date şi
informaţii financiar-contabile, în conformitate cu instrucţiunile şi normele
metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Art. 55. – În cazul nerespectării prevederilor art.53 şi art.54, Ministerul
Finanţelor Publice este autorizat să ia următoarele măsuri:
a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii
principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat,
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bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului Fondului naţional unic de
asigurări de sănătate şi ai bugetelor locale;
b) blocarea conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei
Statului pe numele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii.
c) În situaţia nerespectării termenului de plată sau al nerespectării
graficului de plăţi anunţat, Ministerul Finanţelor Publice îşi rezervă dreptul de
a scoate din decontare sumele neanunţate, iar responsabilitatea pentru
nedecontarea documentelor de plată prezentate unităţilor teritoriale ale
trezoreriei statului revine în totalitate ordonatorilor de credit.
Art. 56. – Alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.276
din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
“(1) Ordonatorii principali de credite ai autorităţilor şi instituţiilor publice
finanţate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele fondurilor speciale, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la
aceste bugete şi integral din venituri proprii, vor depune centralizat la
Ministerul Finanţelor Publice până cel târziu în a zecea zi lucrătoare, inclusiv,
a lunii curente pentru luna anterioară, situaţii privind monitorizarea derulării
programului de investiţii publice.”
Art. 57. – Articolul 1 şi alineatul (3) al articolului 2 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor
cheltuieli bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.899
din 31 decembrie 2008, se abrogă.
Art. 58. – Anexele 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de
urgenţă.
PRIM-MINISTRU,
EMIL BOC
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