HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
11/2016 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației
publice centrale și ale art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A.,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001, cu modificările și completările
ulterioare
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.I. - Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
și se completează după cum urmează:
1.

La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
”a) de strategie, prin care se asigură, în conformitate cu politica financiară a
Guvernului şi cu normele Uniunii Europene, elaborarea strategiei în domeniile de
activitate specifice ministerului: fiscal, bugetar, contabilitate publică, reglementări
contabile, datorie publică, audit public intern, managementul investițiilor publice,
domenii reglementate specific;”
2.

La articolul 2 alineatul (2), după litera y) se introduc patru noi litere, lit. z),
aa), bb) și cc) cu următorul cuprins:
”z) de autoritate cu atribuții în evaluarea încadrării măsurilor susceptibile
de a constitui ajutor de stat în politicile economico-bugetare și financiare ale
statului român;
aa) de administrare a schemelor de ajutor de stat al căror furnizor este
desemnat conform prevederilor legale în vigoare;
bb) de implementare a politicilor de eficientizare a managementului
investițiilor publice;
cc) de evaluare a oportunității implementării proiectelor de investiții publice ca
parteneriate între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați, în vederea
transmiterii spre aprobare Guvernului.”
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3. La articolul 3 alineatul (1), punctul 40 se modifică și va avea următorul
cuprins:
”40. asigură elaborarea, tipărirea şi difuzarea publicaţiei "Revista Finanţe
Publice şi Contabilitate";”
4. La articolul 3 alineatul (1), punctul 49 se modifică și va avea următorul
cuprins:
"49. administrează contul curent general al trezoreriei Statului, încheie
convenții de împrumut și urmărește încasarea ratelor si dobânzilor aferente
împrumuturilor acordate;
5.

La articolul 3 alineatul (1), punctul 50 se abrogă.

6. La articolul 3 alineatul (1), punctele 75 - 77 se modifică și vor avea următorul
cuprins:
„75. aplică, în calitate de furnizor de ajutor de stat, legislația în domeniul
ajutorului de stat;
76. emite avizele de stabilire/ajustare a prețurilor/tarifelor pentru
produsele/serviciile cu prețuri/tarife reglementate, cu aplicarea legislației în
domeniul prețurilor/tarifelor administrate de Ministerul Finanțelor Publice;
77. aplică prevederile Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și
publicitatea comparativă, republicată;”
7. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 77, se introduce un nou punct, 771, cu
următorul cuprins:
„771. asigură coordonarea metodologică în domeniul aplicării legislației
ajutorului de stat, a prețurilor/tarifelor reglementate, a publicității înșelătoare și a
publicității comparative administrate de Ministerul Finanțelor Publice, a activității
structurilor specializate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor
publice;”
8. La articolul 3 alineatul (1), punctul 114 se modifică și va avea următorul
cuprins:
„114. îndeplineşte atribuţiile de autoritate publică tutelară pentru operatorii
economici la care reprezintă statul în calitate de acționar, în conformitate cu
prevederile legale privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;”
9. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 124 se introduc cinci noi puncte,
punctele 125 – 129, cu următorul cuprins:
“125. asigură elaborarea politicilor şi strategiilor Guvernului României în
domeniul managementului investițiilor publice, precum și pentru promovarea şi
implementarea proiectelor finanțate și operate printr-un parteneriat între sectorul
public și unul sau mai mulți parteneri privați și raportează periodic Guvernului
punerea în aplicare a acestora;
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126. asigură asistenţă de specialitate autorităților contractante în pregătirea,
atribuirea şi implementarea proiectelor de investiții publice, precum și a proiectelor
finanțate și operate printr-un parteneriat între sectorul public și unul sau mai mulți
parteneri privați, putând solicita suportul instituțiilor financiare internaționale și altor
organisme internaționale;
127. monitorizează evoluţia procesului de implementare a proiectelor de
investiții publice, precum și a proiectelor finanțate și operate printr-un parteneriat
între sectorul public și unul sau mai mulți parteneri privați;
128. gestionează baza de date privind proiectele de investiții publice, proiectele
de concesiuni de lucrări publice, servicii şi bunuri, precum și a tuturor celorlalte
proiecte finanțate și operate printr-un parteneriat între sectorul public și unul sau
mai mulți parteneri privați derulate la nivel central şi local;
129. reprezintă statul român în cadrul acordurilor cu organizațiile și organismele
internaționale în scopul susținerii și promovării investițiilor publice și implicării
sectorului privat în realizarea de proiecte de interes public, la nivel central și local.”
10. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului
Finanțelor Publice este de 1.519, exclusiv demnitarii.”
11. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul
cuprins:
„Art. 71. - În cadrul Ministerului Finanțelor Publice funcţionează economistul
șef, cu rang de director general, subordonat ministrului finanțelor publice, şi care
conduce Direcția generală de politici, analiză și cercetare în domeniul finanțelor
publice.”
12. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8 – (1) Pe lângă Ministerul Finanţelor Publice funcţionează activitatea de
tipărire şi difuzare a publicaţiei "Revista Finanţe Publice şi Contabilitate", finanţată
integral din venituri proprii.
(2) Din veniturile încasate din vânzare se acoperă cheltuielile materiale ocazionate
de realizarea și vânzarea revistei, inclusiv plata drepturilor colaboratorilor, stabilite
conform reglementărilor legale în vigoare.”
13.

La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(6) Ministrul finanţelor publice este ajutat în activitatea de conducere a
ministerului de 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru.”
14. Anexele nr. 1 – 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 – 3 care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art.II. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, exercitarea
drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului
la filialele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi
Mijlocii - F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN se realizează de către Ministerul Finanțelor
Publice. Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor la aceste
filiale sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului finanțelor publice.

PRIM-MINISTRU
DACIAN JULIEN CIOLOȘ
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