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GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare

Luând în considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe,
necesitatea sustinerii cresterii economice si reducerii inflatiei, precum si asigurarea cu prioritate a sumelor
destinate finantării proiectelor de infrastructură si a cofinantării proiectelor finantate din fonduri europene si a
contributiei României la bugetul comunitar,

având în vedere opiniile si recomandările Comisiei Europene, dar si ale agentiilor de rating efectuate cu
ocazia evaluărilor periodice,

rezultă că pentru evitarea riscurilor semnalate este necesară adoptarea unei politici de restrângere a
cheltuielilor bugetare.

Întrucât toate acestea vizează interesul general public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a
căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.
Art. 1. - (1) Până la data de 31 decembrie 2009 se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a

posturilor vacante la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, inclusiv a posturilor scoase la
concurs sau examen, dar a căror procedură de ocupare nu s-a finalizat, din cadrul autoritătilor si institutiilor
publice, indiferent de modul de finantare si de subordonare a acestora.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) ocuparea posturilor unice ale căror atributii specifice nu se
regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autoritătilor si institutiilor publice.

(3) La propunerea ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al
Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, numai în cazuri temeinic justificate, Guvernul poate aproba
exceptarea de la prevederile alin. (1).

(4) Ocuparea prin concurs sau examen a posturilor prevăzute la alin. (2) si alin. (3) se va face, în
conditiile legii, pe răspunderea ordonatorilor principali de credite.

Art. 2. - (1) Ordonatorii principali de credite ai autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de modul
de finantare si de subordonare a acestora, au obligatia să prevadă în proiectul de buget pe anul 2009 cheltuieli
pentru achizitionarea de bunuri si servicii cu cel putin 15% mai mici decât cele aprobate pentru anul 2008 pentru
această natură de cheltuieli.

(2) Ordonatorii principali de credite prevăzuti la alin. (1) au obligatia să prevadă în proiectul de buget
pentru anul 2009 cheltuieli pentru achizitionarea de mobilier, aparatură birotică, masini si echipamente cu 50%
mai mici decât cele aprobate pentru anul 2008 pentru această natură de cheltuieli.

(3) În cazuri temeinic justificate si în limita cheltuielilor bugetare aprobate, ordonatorii de credite pot
efectua achizitii de bunuri peste limita de 50% prevăzută la alin. (2), cu avizul prealabil al Ministerului
Finantelor Publice.

Art. 3. - Se exceptează de la prevederile art. 1 si 2 structurile, autoritătile si institutiile publice nou-
înfiintate în luna decembrie 2008 si în anul 2009.

Art. 4. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate în anul 2008 prin hotărâri ale
Guvernului bugetelor locale pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital rămase neutilizate la finele
anului se restituie la bugetul de stat.

(2) Regularizarea cu bugetul de stat a sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează până la data de 8
ianuarie 2009.
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