
                   ORDIN   Nr. 3426 din 22 decembrie 2009 
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea 
bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
EMITENT:      MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 916 din 28 decembrie 2009 
 
    În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 
227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: 
 
    ART. I 
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea 
prevederilor art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu 
privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 
14 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
    1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "ART. 4 
    (1) În cadrul perioadei de raportare, ordonatorii de credite pot solicita în 
ziua <<z>> pentru ziua <<z+2>> şi numai în situaţii de urgenţă suplimentarea 
plăţilor peste cele prognozate, inclusiv peste abaterea pozitivă de cel mult 
10% prevăzută la art. 5 alin. (1) pct. 21." 
    2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul 
(1^1), cu următorul cuprins: 
    "(1^1) În cazul solicitării de suplimentare a plăţilor în condiţiile alin. (1), 
ordonatorii de credite vor justifica întreaga sumă care a fost solicitată peste 
prognoza depusă iniţial, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1." 
    3. La articolul 5 alineatul (1), după punctul 20 se introduce un nou punct, 
punctul 21, cu următorul cuprins: 
    "21. plăţile care se dispun în limita unei abateri pozitive sau negative de cel 
mult 10%, zilnic, pentru fiecare categorie de plăţi prognozată potrivit modelului 
prevăzut în anexa nr. 1." 
    4. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(2) Situaţia prevăzută în anexa nr. 3 se întocmeşte distinct pentru fiecare 
decadă a lunii şi se depune la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul 
organului fiscal, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de începutul fiecărei 
decade, cu excepţia decadei I, pentru care situaţia se depune cel mai târziu 
până la data de 4 a fiecărei luni." 
    5. La articolul 8, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 



    "5. plata comisionului către Compania Naţională <<Poşta Română>> - S.A. 
aferent transmiterii pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale la domiciliul 
beneficiarilor;". 
    6. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "(2) În cazul în care sumele programate zilnic sunt mai mari decât plăţile 
efectuate, inclusiv în situaţia abaterilor negative de cel mult 10%, prevăzute la 
art. 5 alin. (1) pct. 21, instituţiile publice depun în termen de 5 zile de la 
terminarea lunii, la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, o situaţie în care 
vor prezenta motivele care au stat la baza diferenţelor înregistrate." 
    ART. II 
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
                      p. Ministrul finanţelor publice, 
                            Gheorghe Gherghina, 
                             secretar de stat 
 
    Bucureşti, 22 decembrie 2009. 
    Nr. 3.426. 
 

                              --------------- 


