
OUG 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 114/2009  

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 919 din 29 decembrie 2009  
 
Avandu-se in vedere evolutia crizei economice in anul 2009, precum si extinderea acesteia in cursul anului 
2010, se impune luarea de urgenta a unor masuri pentru a se putea asigura respectarea angajamentelor asumate 
de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, acorduri absolut 
necesare pentru stabilitatea economica a Romaniei, pentru atingerea tintelor de deficit ale bugetului general 
consolidat in anul 2010.  
Luandu-se in considerare faptul ca diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in 
limite sustenabile creeaza premisele relansarii economice, se impune adoptarea in regim de urgenta a unor 
masuri cu caracter exceptional, prin care sa se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare si in anul 
2010.  
Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avandu-se in vedere necesitatea adoptarii in cel mai scurt 
timp a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat, conditie sine qua non pentru 
mentinerea acordurilor cu organismele financiare internationale.  
Neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta ar duce la pierderea acordurilor cu institutiile financiare 
internationale, cu consecinta crearii unor dezechilibre macroeconomice de natura sa duca la imposibilitatea 
relansarii economice.  
Intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror 
reglementare nu poate fi amanata,  
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,  
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.  
 
Art. I 
(1) Institutiile publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv 
activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, cu exceptia institutiilor 
finantate integral din venituri proprii, nu acorda tichete de masa personalului din cadrul acestora.  
(2) In bugetele pe anul 2010 ale institutiilor publice centrale si locale, asa cum sunt definite prin Legea nr. 
500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din 
venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, nu se prevad sume pentru acordarea de tichete cadou si 
tichete de vacanta personalului din cadrul acestora.  
 
Art. II 
Articolul 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilitati familiilor de 
pensionari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobata prin 
Legea nr. 565/2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.  
 
Art. III 
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:  
 
1. La articolul 259, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:  
"(3) Contributia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii, prevazute de Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se datoreaza si se calculeaza 
incepand cu data de 1 ianuarie 2011."  
 
2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:  
"a) de catre bugetul de stat, pentru persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. c), d), f), i) si j), iar pentru 
persoanele prevazute la art. 213 alin. (2) lit. h) incepand cu 1 ianuarie 2011;".  
 
Art. IV 
Prevederile art. 80 alin. (1) si (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de 
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asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in anul 2010.  
 
Art. V 
Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 209/2008 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 
I, nr. 826 din 9 decembrie 2008, aprobata prin Legea nr. 155/2009, se modifica si va avea urmatorul cuprins:  
"Art. II 
(1) Prevederile art. 165^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari 
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de 
urgenta, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011, prin acordarea diferentei dintre punctajul mediu anual 
rezultat in urma majorarii efectuate conform prevederilor Legii nr. 218/2008 pentru modificarea si completarea 
Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile 
ulterioare, si cel acordat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, aprobata prin Legea nr. 
154/2009.  
(2) Punctajul mediu anual calculat conform prevederilor alin. (1) se adauga la punctajul mediu anual cuvenit 
sau aflat in plata in luna decembrie 2010.  
(3) In situatia in care cuantumul pensiei aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicarii prevederilor 
alin. (2) este mai mic decat cel cuvenit sau aflat in plata, se mentine cuantumul cuvenit ori aflat in plata pana la 
data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevazute de lege, se va obtine un cuantum al pensiei mai mare.  
(4) Drepturile de pensie rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) si (2) se acorda beneficiarilor incepand 
cu luna ianuarie 2011."  
 
Art. VI 
Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, se modifica dupa cum urmeaza:  
 
1. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 74 
Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, CNPAS va lua masurile necesare in vederea infiintarii si functionarii 
Departamentului de pensii pentru agricultori, prevazut la art. 3 alin. (1), si a structurilor teritoriale."  
 
2. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:  
"Art. 102 
Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011."  
 
3. La articolul 103, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:  
"(2) Pana in anul 2013, cheltuielile necesare implementarii si administrarii sistemului de pensii si alte drepturi 
de asigurari sociale ale agricultorilor, precum si cele cu personalul se suporta de la bugetul de stat."  
 
Art. VII 
Prevederile art. 47 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist 
din aviatia civila din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007, 
nu se aplica in anul 2010.  
 
Art. VIII 
Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru 
managementul proiectelor finantate prin imprumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau 
nerambursabile, inclusiv privind plata specialistilor romani care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de 
management de proiect, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, 
aprobata prin Legea nr. 172/2001, se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 5. — Salarizarea personalului 
prevazut la art. 4 se stabileste prin asimilare cu salarizarea personalului din institutiile publice la nivelul carora 
functioneaza."  
 
Art. IX 



Prevederile art. 49 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea 
tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la 
cresterea alocatiilor bugetare, nu se aplica in anul 2010.  
 
Art. X 
Termenul prevazut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
proroga la data de 1 ianuarie 2011.  
 
Art. XI 
Termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si 
justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 
304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de 
judecata, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2011.  
 
Art. XII 
(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligatiilor financiare aferente contractului de credit incheiat 
intre judetul Suceava si ceilalti 61 de imprumutati din acelasi judet cu Deutsche Bank AG Londra, in anul 2004, 
finantator care ulterior, in luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru 
finantarea Programului "Utilitati si mediu la standarde europene in judetul Suceava", se efectueaza din 
urmatoarele surse, in ordinea de mai jos: a) soldul contului de disponibilitati deschis in numele si pe seama 
Consiliului Judetean Suceava la Banca Comerciala Romana — Sucursala Suceava — pentru scopurile 
Programului; b) veniturile proprii ale unitatilor administrativ-teritoriale imprumutate; c) sumele defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu aceasta destinatie. (2) Achitarea 
obligatiilor financiare prevazute la alin. (1) se efectueaza de Consiliul Judetean Suceava, in calitate de 
mandatar, conform imputernicirilor acordate de catre unitatile administrativ-teritoriale imprumutate si 
contractului de credit.  
 
Art. XIII 
(1) Sumele pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, precum si pentru 
finantarea de proiecte si programe interetnice si de combatere a intolerantei sunt prevazute in bugetul 
Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare si utilizare a acestora se aproba prin hotarare a 
Guvernului. (2) Sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului la organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor 
nationale se reporteaza in anul urmator, putand fi utilizate cu aceeasi destinatie. (3) Dispozitiile alin. (2) se 
aplica si pentru sumele ramase necheltuite la sfarsitul anului 2009.  
 
Art. XIV 
Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri 
economicofinanciare la nivelul unor operatori economici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 
nr. 389 din 9 iunie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:  
 
1. Articolul II va avea urmatorul cuprins: "Art. II. — (1) Prevederile alin. (1) al art. 3^1 se aplica pana la data 
de 30 iunie 2010, contractele de mandat incheiate pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv modificandu-se in 
mod corespunzator. (2) Pana la data de 30 iunie 2010 reprezentantii statului sau ai unitatilor administrativ-
teritoriale in organele de conducere sau de control ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor la 
care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritoriala, inclusiv 
filialele acestora, care se supun prevederilor art. 3^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind 
masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare, 
beneficiaza de o indemnizatie de 1% din remuneratia directorului/directorului general sau a presedintelui 
consiliului de administratie, respectiv al consiliului de supraveghere."  
 
2. Articolul III se abroga.  
 
Art. XV 



Prevederile art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.144 din 19 decembrie 2005, referitoare la elaborarea certificatelor de 
performanta energetica a cladirii si punerea acestora la dispozitie potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre 
proprietari, in cazul vanzarii sau inchirierii locuintelor unifamiliale si a apartamentelor din blocurile de locuinte, 
se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2011.  
 
Art. XVI 
Anexa nr. I la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, aprobata prin Legea nr. 
568/2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din 
prezenta ordonanta de urgenta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexa (anexa nr. I la OUG 38/2004) - Numărul maxim de posturi finanțat pentru invatamantul 
preuniversitar de stat in 2010 

 
 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI  
 

 


