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Avandu-se in vedere evolutia crizei economice, precum si extinderea acesteia in cursul anului
2011, 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 2011.
Luandu-se in considerare faptul ca prin Scrisoarea de intentie, semnata de autoritatile romane
la Bucuresti la 5 februarie 2010 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar
International din 19 februarie 2010, ratificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
10/2010 privind ratificarea Scrisorii de intentie, semnata de autoritatile romane la Bucuresti la 5
februarie 2010 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International
din 19 februarie 2010, si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2009
privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International,
convenit prin Scrisoarea de intentie transmisa de autoritatile romane, semnata la Bucuresti la 24
aprilie 2009, si prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 4 mai
2009, precum si a Scrisorii suplimentare de intentie, semnata de autoritatile romane la data de 8
septembrie 2009 si aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International
din 21 septembrie 2009, aprobata prin Legea nr. 72/2010, tara noastra s-a angajat sa continue
politica de inlocuire doar a unui angajat din 7 care parasesc sistemul public,
tinandu-se seama de 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 2011.
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.
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. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe
anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, in cazuri
temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor ce
se vor vacanta dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, numai in conditiile
incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de
invatamant preuniversitar de stat, urmarirea incadrarii in procentul de maximum 15% se
realizeaza la nivelul intregului sistem de invatamant preuniversitar de stat, in conditiile stabilite
prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului."
2. La articolul 24 alineatul (3), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul
cuprins:
"e) achizitionarea de autoturisme in cadrul «Programului de stimulare a innoirii Parcului auto
national», aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru
mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;".
Art. II. - Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) ale art. 22 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile
ulterioare, in cursul anului universitar 2010-2011 se pot scoate la concurs posturi de
preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/sef de lucrari, cu incadrarea
in limita numarului de posturi vacantate prin iesirea din sistem, dupa intrarea in vigoare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu
modificarile si completarile ulterioare, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului
educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.
Art. III. - Prevederile art. 21, 22 si 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009,
aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum au fost
modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica pana la data de 31 decembrie 2011.
Art. IV. - 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 pana la data de 1 ianuarie 2012.
Art. V. - 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, publicata in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare,
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 2012.
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