HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă 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.
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I
Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Finanţelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă litera, lit. 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;”
2. La articolul 2, alineatul (2) litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“q) de evidenţă a bunurilor ce constituie domeniul public al statului şi a
bunurilor imobile ce constituie domeniul privat al statului;”
3. La articolul 3, punctele 41 şi 79 ale alineatului (1) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„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.”
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„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.”
4. La articolul 3, după punctul 42 al alineatului (1) se introduce un nou punct,
pct. 42^1, 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 unităţile administrativ-teritoriale, precum şi de
autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri;”
5. La articolul 3, alineatul (1) după punctul 48 se introduc două noi puncte, pct.
48^1 şi 48^2, cu următorul cuprins:
„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;”
6. La articolul 5, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„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.”
7. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului
Finanţelor Publice este de 1433, exclusiv demnitarii.”
8. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„Art.16
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”.
9. Anexele nr.1-2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1-2 la prezenta
hotărâre.

ART. II
Încadrarea personalului Ministerului Finanţelor Publice în numărul maxim de
posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu
respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie
de personal.

PRIM-MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA
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