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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului Meritul Industrial și Comercial
în grad de Mare Ofițer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) și ale art. 100 din Constituția României,
republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A și ale art. 11 din Legea nr. 29/2000
privind sistemul național de decorații al României, cu modificările și completările
ulterioare,
având în vedere propunerea primului-ministru al Guvernului României,
cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înființarea statisticii oficiale românești,
în semn de înaltă apreciere pentru profesionalismul și eficiența dovedite de-a
lungul timpului în susținerea eforturilor naționale de realizare a unor reforme
structurale, de dezvoltare economico-socială și de modernizare a societății
românești,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se conferă Ordinul Meritul Industrial și Comercial în grad de
Mare Ofițer Institutului Național de Statistică.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU
În temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituția României, republicată,
contrasemnăm acest decret.
PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
București, 10 iulie 2009.
Nr. 1.206.

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI
ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
pentru completarea art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999
privind controlul intern și controlul financiar preventiv
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.15 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României emite prezenta ordonanță.
Art. I. — La articolul 21 din Ordonanța Guvernului
nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar
preventiv, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare, după
alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)—(10),
cu următorul cuprins:

„(7) Cererile de deschidere a creditelor bugetare prezentate
de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului
asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale,
refuzate total sau parțial la viza de control financiar preventiv
delegat, vor fi prezentate Ministerului Finanțelor Publice
împreună cu copii ale refuzului de viză de control financiar
preventiv delegat și ale actului de decizie internă prin care
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ordonatorul de credite și-a asumat răspunderea efectuării
operațiunii refuzate la viză.
(8) În cazul cererilor de deschidere a creditelor bugetare
prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetului de
stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor
speciale, refuzate parțial la viza de control financiar preventiv
delegat, Ministerul Finanțelor Publice, prin unitățile Trezoreriei
Statului, acceptă în vederea decontării numai documentele de
plată aferente cheltuielilor care nu au făcut obiectul refuzului de
viză. În vederea acceptării documentelor de plată, ordonatorii
de credite au obligația să prezinte unităților Trezoreriei Statului
copii ale ordonanțărilor de plată avizate pentru control financiar
preventiv propriu și delegat, după caz, și orice documente
justificative solicitate de acestea, din care să rezulte că plățile

dispuse nu au făcut obiectul refuzului de viză de control financiar
preventiv delegat.
(9) Documentele de plată aferente cheltuielilor care au făcut
obiectul refuzului de viză vor fi acceptate de unitățile Trezoreriei
Statului numai în cazul în care Curtea de Conturi constată că
refuzul de viză de control financiar preventiv delegat nu este
întemeiat.
(10) În cazul creditelor bugetare deschise potrivit alin. (7)
care se repartizează ordonatorilor de credite ierarhic inferiori,
ordonatorul principal de credite va prezenta Ministerului
Finanțelor Publice situația creditelor bugetare refuzate la viza
de control financiar preventiv delegat, pe ordonatori de credite
subordonați.”
Art. II. — Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Pogea
p. Ministrul justiției și libertăților cetățenești,
Gabriel Tănăsescu,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul administrației și internelor,
Dan Nica
București, 10 iulie 2009.
Nr. 8.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 218/2009
privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea,
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European
din anul 2009
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 55/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul
European,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 218/2009 privind
aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea,
organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din
România în Parlamentul European din anul 2009, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie
2009, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 13 se introduce un nou articol,
articolul 131, cu următorul cuprins:
„Art. 131. — Cheltuielile generate de activitatea de verificare
a listelor electorale, utilizate la secțiile de votare la alegerile
pentru membrii din România în Parlamentul European din
7 iunie 2009, precum și de arhivarea electronică a acestora se
suportă din bugetul Autorității Electorale Permanente.”
2. La articolul 14, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Sumele puse la dispoziția Ministerului
Administrației și Internelor, Serviciului de Telecomunicații
Speciale, Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul
Național de Statistică, și Ministerului Afacerilor Externe și
rămase neutilizate se vor restitui în vederea reîntregirii Fondului
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, în termen de 60 de
zile de la data publicării rezultatului alegerilor în Monitorul Oficial
al României, Partea I.”

3. La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică și va avea
următorul cuprins:
— mii lei —
Cheltuieli
Instituția

Capitol
Personal

„3. Autoritatea
Electorală
Permanentă

51,01

8

Bunuri
Active
și servicii nefinanciare

453

4.986

Total

5.447”

Art. II. — Se aprobă modificarea destinației sumei de 10 mii lei
pusă la dispoziția Autorității Electorale Permanente prin
Hotărârea Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului
și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în
Parlamentul European din anul 2009, de la titlul cheltuieli de
personal la titlul bunuri și servicii.
Art. III. — (1) În termen de 60 de zile de la expirarea
termenului de verificare a listelor electorale utilizate la secțiile
de votare la alegerile pentru membrii din România în

