ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 26 din 6 iunie 2012,
actualizată, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea
disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
Cu modificările şi completările ulterioare aduse de:
- OG nr. 11 din 7 august 2012;
- Legea nr. 16 din 4 martie 2013;
- OUG nr. 2 din 11 martie 2015;
ART. I
(1) Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei publice centrale şi locale,
indiferent de modul de finanţare şi subordonare, societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum
şi regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de
specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă
şi/sau de reprezentare.
(2) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice
prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică
angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile
legii, numai cu aprobarea:
a) ordonatorilor principali de credite pentru autorităţile şi instituţiile publice ale
administraţiei publice centrale;
b) consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei
publice locale.
(3) În situaţii temeinic justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de
asistenţă şi/sau de reprezentare, necesare societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi
societăţilor comerciale, precum şi regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot
asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi
achiziţionate servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea şi
mandatarea reprezentanţilor statului sau unităţilor administrativ-teritoriale în organele de
conducere ale acestora:
a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul
este acţionar integral sau majoritar;
b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, după caz, pentru cele la care unităţile administrativ-teritoriale deţin integral
sau majoritar capitalul social.
ART. II
(1) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale
şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia să dispună
măsurile necesare în vederea diminuării cu 30% a cheltuielilor de protocol şi a
cheltuielilor cu deplasările în străinătate în semestrul II al anului 2012, faţă de cheltuielile
de această natură efectuate în semestrul II al anului 2011.
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(2) Fac excepţie de la diminuarea prevăzută la alin. (1) următoarele cheltuieli:
a) cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente proiectelor
finanţate din fonduri externe nerambursabile, vizitelor oficiale, vizitelor de stat, precum şi
acţiunilor externe privind reprezentarea şi promovarea intereselor României aprobate de
prim-ministru, precum şi acţiunile externe desfăşurate de Ministerul Afacerilor Externe
pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate.
b) cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente participării forţelor armate la
misiunile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate
la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
c) cheltuielile cu deplasările în străinătate ale poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară misiuni în cadrul
forţelor de menţinere a păcii;
d) cheltuielile cu deplasările elevilor şi profesorilor la olimpiadele şi concursurile
internaţionale;
e) cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente personalului specializat cu
asigurarea protecţiei demnitarilor români pe timpul cât aceştia se deplasează în
străinătate;
f) cheltuielile aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2012 privind organizarea în
perioada 1-14 iulie 2012 la Bucureşti a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor
contractante la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special
ca habitat al păsărilor acvatice;
g) cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente acţiunilor
relevante de diplomaţie parlamentară şi acţiunilor de reprezentare a cetăţenilor români
din diaspora aprobate de Biroul permanent al Senatului sau al Camerei Deputaţilor, după
caz.
ART. III
(1) Din fondurile publice nu pot fi achiziţionate tipărituri şi alte bunuri pentru acţiunile
de reprezentare şi protocol, precum şi pentru zile festive, inclusiv zile aniversare.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), tipărituri şi alte bunuri pentru acţiuni de
reprezentare şi protocol, precum şi pentru zile festive, inclusiv zile aniversare, pot fi
achiziţionate pentru acţiunile:
a) organizate, în condiţiile legii, la nivelul preşedintelui României, preşedintelui
Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor, primului-ministru, viceprim-ministrului,
preşedintelui Curţii Constituţionale, preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintelui Curţii de Conturi,
Avocatului Poporului, miniştrilor, miniştrilor delegaţi şi celorlalţi conducători ai
instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale cu rol de ordonator principal de
credite, precum și la nivelul prefectului ca reprezentant al Guvernului pe plan local;
b) aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile aprobate în
condiţiile legii;
c) finanţate din donaţii şi sponsorizări în condiţiile legii.
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(3) Societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital
integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome, de subordonare centrală şi
locală, care au înregistrat pierderi sau au primit subvenţii din fonduri publice în anul
precedent, nu pot achiziţiona tipărituri şi alte bunuri pentru zile festive, inclusiv zile
aniversare.
ART. IV
(1) Miniştrii, miniştrii delegaţi, secretarul general al Guvernului, secretarii de stat,
subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcţii similare acestora, pe perioada
deplasărilor în străinătate, pot fi însoţiţi de cel mult două persoane.
(1^1) Primarii, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene,
consilierii locali, precum şi înalţii funcţionari publici, pe perioada deplasărilor în
străinătate, pot fi însoţiţi de o singură persoană.
(2) În cazul deplasărilor în străinătate, altele decât cele prevăzute la alin. (1),
delegaţiile ministerelor, Secretariatului General al Guvernului, instituţiilor publice din
subordinea/coordonarea Guvernului sau a ministerelor, instituţiilor şi autorităţilor publice
ale administraţiei publice locale pot fi alcătuite din maximum două persoane.
(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) şi (2) deplasările:
a) la instituţiile Uniunii Europene şi ale NATO;
b) la reuniunile sau întâlnirile în cadrul iniţiativelor regionale de cooperare
internaţională;
c) la misiuni, exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi activităţi conexe organizate în
afara teritoriului statului român, efectuate de personalul forţelor armate şi de poliţişti;
d) la reuniunile de cooperare transfrontalieră;
e) la misiuni în cadrul forţelor de menţinere a păcii, efectuate de poliţişti şi funcţionari
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
f) la olimpiadele şi concursurile internaţionale, efectuate de elevi şi profesori;
g) efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.
(4) În cazuri temeinic justificate, la propunerea ordonatorilor principali de credite,
majorarea numărului de persoane prevăzut la alin. (1) şi (2) se poate aproba astfel:
a) de către primul-ministru sau viceprim-ministru, pentru miniştrii, miniştrii delegaţi,
secretarul general al Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul
încadrat în funcţii asimilate acestora, înalţii funcţionari publici, precum şi pentru
delegaţiile alcătuite din specialişti din cadrul ministerelor, Secretariatului General al
Guvernului, instituţiilor publice din subordinea/coordonarea Guvernului sau a
ministerelor;
b) de către consiliile locale, consiliile judeţene sau Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, după caz, pentru primari, viceprimari, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor
judeţene, consilierii locali, precum şi pentru delegaţiile alcătuite din specialişti din cadrul
instituţiilor şi autorităţilor publice ale administraţiei publice locale.
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ART. V
(1) Autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale,
indiferent de modul de finanţare şi subordonare, li se interzice efectuarea de cheltuieli
pentru achiziţionarea şi/sau elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de
fezabilitate şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii, în oricare dintre următoarele
situaţii:
a) dacă în ultimii 5 ani bugetari au fost întocmite şi înregistrate în contabilitate studii
având acelaşi obiect; în această situaţie se procedează la actualizarea studiilor existente;
b) dacă obiectivul de investiţii publice nu va putea fi inclus în programul de investiţii
publice în anul bugetar următor în condiţiile prevăzute la alin. (4).
(2) În cazuri temeinic justificate, achiziţiile prevăzute la alin. (1) se pot realiza cu
aprobarea Guvernului, prin memorandum iniţiat de ordonatorul principal de credite în
cazul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale, sau, după caz,
cu aprobarea consiliilor locale, consiliilor judeţene ori Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, în cazul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei
publice locale.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) şi (2) studiile întocmite în vederea
accesării de fonduri externe nerambursabile, precum şi cele finanţate din fonduri externe
rambursabile.
(4) În programul de investiţii publice vor fi introduse doar acele obiective/proiecte sau
categorii de investiţii noi a căror finanţare poate fi asigurată integral, conform
documentaţiilor tehnico-economice aprobate, în limitele de cheltuieli stabilite potrivit
cadrului multianual de cheltuieli pe termen mediu şi/sau strategiei fiscal-bugetare
aprobate potrivit Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, şi a proiectului de
buget multianual aprobat potrivit Legii privind finanţele publice locale nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia obiectivelor/proiectelor sau
categoriilor de investiţii a căror finanţare este asigurată din fonduri externe
nerambursabile, precum şi din fonduri externe rambursabile.
ART. VI
ART. VII
ART. VIII
ART. IX
ART. X
ART. XI
ART. XII
ART. XIII
ART. XIV
ART. XV
ART. XVI
- Se regăsesc în texetele actelor normative modificate –
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ART. XVII
(1) Contractele de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare, precum
şi cele încheiate în condiţiile Legii nr. 672/2002, republicată, pentru asigurarea activităţii
de audit intern, aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, rămân valabile în condiţiile în care au fost încheiate.
(2) Achiziţiile publice ale serviciilor prevăzute la art. I, precum şi ale celor pentru
asigurarea, în condiţiile Legii nr. 672/2002, republicată, a activităţii de audit intern, aflate
în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se vor
definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective,
numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre publicare anunţul sau invitaţia de
participare.
(3) Prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011,
astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică
doar pentru sesizările depuse şi/sau cauzele înaintate spre soluţionare instanţelor
judecătoreşti ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
ART. XVIII
(1) Biletele de tratament balnear la care au dreptul gratuit anumite categorii de
persoane, beneficiare ale prevederilor unor legi speciale şi legi cu caracter reparatoriu, se
suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat şi se asigură de Casa Naţională de Pensii
Publice şi structurile sale teritoriale.
(2) Numărul locurilor de tratament balnear aferente biletelor de tratament balnear
prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi 15% din numărul total al locurilor contractate de
Casa Naţională de Pensii Publice potrivit art. 122 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Casa
Naţională de Pensii Publice nu mai contractează bilete de odihnă pentru anul 2012.
ART. XIX
Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea
disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

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