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 Descrierea situaţiei actuale
Bugetul de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea bugetului de stat pe
anul 2017 nr.6/2017, a fost elaborat în condițiile evoluțiilor interne şi internaționale
estimate la acea dată, luând în calcul o creștere a produsului intern brut de 5,2%
pentru acest an.
Proiecția veniturilor și cheltuielilor bugetare a fost realizată pe baza
indicatorilor macroeconomici estimați la data elaborării legii bugetului de stat pe
anul 2017 și pe baza reglementărilor în domeniul fiscal, aplicabile pentru anul
2017.
Estimarea indicatorilor bugetari a avut în vedere atingerea unui nivel al
deficitului bugetar inițial de 2,96% din produsul intern brut potrivit metodologiei
cash.
În temeiul art.6 din Legea privind finanțele publice nr.500/2002, cu
modificările și completările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în
cursul exercițiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la
data de 30 noiembrie.
Totodată, Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată
dispune la art.23 că orice rectificare a bugetului de stat trebuie să aibă în vedere
concluziile raportului semestrial privind situația economică și bugetară publicat,
precum și opinia Consiliului Fiscal cu privire la acesta.
Rectificarea bugetară pe anul 2017, propusă prin acest proiect de act

normativ, este determinată de:
I. Evoluția economică din prima parte a anului:
 În primul semestru din acest an produsul intern brut a înregistrat o
creştere reală de 5,8%, datorită consumului, investitiilor private şi
cererii externe. Deşi creşterea puterii de cumpărare este net
superioară celei înregistrate în 2016, consumul populaţiei
înregistrează o dinamică sub cea de anul trecut, respectiv 7,7% faţă
de 9,8% în primul semestru din 2016. Formarea brută de capital fix s-a
majorat în semestrul I din acest an cu 1,1% faţă de semestrul I 2016.
 Exportul net a înregistrat o uşoară contribuţie negativă la creşterea
reală a produsului intern brut (0,7 procente) datorită unei dinamici a
exporturilor de bunuri şi servicii comparativ cu cea a importurilor de
bunuri şi servicii mai favorabilă faţă de cea avută în vedere iniţial şi
decât cea din semestrul I 2016 (-2,1 procente). Rata de creştere a
exporturilor de bunuri şi servicii a fost 8,7% în semestrul I a.c.
comparativ cu perioada similară din 2016, iar cea a importurilor de
bunuri şi servicii de 10,0% (faţă de 5,6% şi respectiv 8,5% utilizate la
construcţia bugetului). Contribuţia exportului net la creşterea reală
avută în vedere la fundamentarea bugetului pe anul 2017 a fost de 1,3 procente.
 Pe latura ofertei sunt de evidenţiat următoarele evoluţii: valoarea
adăugată brută din industrie s-a majorat cu 7,3%, cea din servicii cu
6,3%, iar din agricultură cu 2,3%, în timp ce valoarea adăugată brută
din construcţii a scăzut cu 4,7%. Impozitele nete pe produs s-au
majorat cu 4,2%.
 În primele şase luni ale anului 2017, volumul producţiei industriale a
crescut cu 8,0%, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, cea mai
mare creştere pentru această perioadă din ultimii trei ani. Această
creştere s-a datorat, în principal, producţiei de bunuri de capital, care
s-a majorat cu 12,7%. De asemenea, este de subliniat că, cea mai
mare contribuţie la creşterea producţiei industriale a avut-o cererea
externă, produsele româneşti fiind tot mai competitive pe piaţa
externă.
 Agricultura are în acest an realizări deosebite. Estimările producţiei
de grâu şi secară depăşeşc 10 milioane tone fiind cu 20% peste cea
de anul trecut, iar cea de orz şi orzoaică depăşeşte 2 milioane tone
(+12,1% faţă de anul trecut).
 Deşi în primele 6 luni 2017 volumul lucrărilor de construcţii a fost
mai mic decât cel înregistrat în perioada corespunzătoare a anului
anterior cu 7,2%, clădirile rezidenţiale au înregistrat rezultate
remarcabile, majorându-se cu 72,4%.

 Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea
realizării unei creşteri economice de 5,6% faţă de 5,2% cât se
estima la elaborarea legii bugetului de stat. Deflatorul PIB pentru
semestrul I 2017 a fost de 4,9%, faţă de 2,2% cât s-a avut în
vedere iniţial pentru anul 2017. În aceste condiţii se estimează că
valoarea nominală a PIB va fi de 837,1 miliarde lei, faţă de 815,2
miliarde lei cât s-a estimat iniţial.
 Exporturile de bunuri şi-au majorat ritmul de creștere de la 4,2%, în
primele 6 Iuni ale anului 2016, până la 9,6% în primul semestru din
2017. Exportul de bunuri a totalizat 30,9 mld euro ceea ce a însemnat
o medie lunară de 5,1 mld euro faţă de 4,7 mld euro în anul 2016. La
export cea mai mare creştere s-a înregistrat la bunurile de capital,
respectiv 20,1%, comparativ cu numai 3,6% la bunuri de consum.
 În primele 6 luni ale anului 2017, structura exporturilor a fost dominată
în proporţie de aproape 50% de livrările de bunuri din categoria
maşinilor şi echipamentelor de transport. De asemenea, valori
importante au înregistrat şi exporturile de alte produse manufacturate
(34,0%), în această grupă fiind cuprinse produsele prelucrate,
clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal
etc.) necesare pentru producţia industrială.
 Importurile de bunuri au crescut, în primele 6 luni ale anului 2017 cu
12,4%, faţă de majorarea cu 7,7% înregistrată în perioada
corespunzătoare din 2016. Este de menţionat faptul că importurile de
bunuri de consum şi-au redus creşterea de la 20,8% în primele 5 luni
din 2016 la 9,8% în primele 5 luni din 2017, deşi s-a înregistrat o
putere de cumpărare a salariilor de peste 14%. În schimb, importul de
bunuri intermediare, îndeosebi pentru industrie (oferta naţională pentru
consum şi investiţii) s-a majorat cu 13,5% comparativ cu 4,3% în
primele 5 luni din 2016, respectiv cu peste 2,2 miliarde euro.
 În semestrul I din anul 2017 investiţiile străine directe au însumat în
această perioadă 1,8 mld. euro. Este de evidenţiat faptul că, investiţiile
reale în economie (participaţiile la capital şi profitul reinvestit) s-au
majorat în primele 6 luni ale anului 2017 cu 28,6% totalizând 2.179
milioane euro.
 Inflația anuală a revenit în teritoriu pozitiv încă de la începutul anului,
ajungând în luna iulie 2017 la 1,42%. Ca medie, în primele şapte luni
ale anului inflaţia s-a situat cu 0,56% peste nivelul din perioada
corespunzătoare a anului 2016. În această perioadă preţurile
mărfurilor alimentare au crescut cu 2,0%, preţurile mărfurilor
nealimentare cu 0,28%, în timp ce tarifele la servicii au înregistrat o
scădere de 1,23%. Această evoluție s-a datorat eliminării efectului

reducerii cotei de TVA cu 4 puncte procentuale din luna ianuarie 2016.
Măsurile luate începând cu luna ianuarie 2017, cu efecte de reducere
a inflației, respectiv reducerea cotei de TVA cu 1 punct procentual şi
eliminarea euro-accizei pentru carburanți, au fost compensate de
trendul ascendent al cotației țițeiului pe piețele internaționale, dar şi de
o creștere mai accentuată a prețurilor la nivelul produselor
agroalimentare.
 Cursul mediu de schimb leu/euro s-a situat în primele 8 luni ale
anului curent la valoarea de 4,5455 lei/euro, înregistrând o depreciere
faţă de perioada corespunzătoare din 2016 în termeni nominali de
1,23%. În aceste condiţii se prognozează că în anul 2017 cursul mediu
de schimb va fi de 4,56 lei/euro faţă de 4,49 lei/euro avut în vedere la
fundamentarea bugetului.

II. Execuţia bugetară pe primele șapte luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un
deficit de 5,1 miliarde lei, respectiv 0,63% din PIB, încadrându-se în deficitul de
3% din PIB.
Veniturile bugetului general consolidat au fost în sumă de 141,2
miliarde lei, reprezentând 17,3% din PIB, fiind cu 9% mai mari în termeni
nominali față de aceeași perioadă a anului precedent.
Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 146,4 miliarde
lei, au crescut în termeni nominali cu 11,4% faţă de primele șapte luni ale anului
trecut.
În semestrul I 2017 veniturile încasate din economia internă (fără fonduri
pre şi post-aderare de la Uniunea Europeană) au fost în sumă de 111,6 miliarde
lei, cu 4,1% mai mari comparativ cu încasările semestrului I 2016 şi un grad de
realizare a programului semestrial de 97,8%.
Situația încasărilor principalelor categorii de venituri fiscale se prezintă
astfel:
- încasările din impozitul pe venit s-au realizat în proporție de 99,9%,
înregistrând comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent o creștere cu
11,5%;
- încasările din taxa pe valoarea adăugată s-au realizat în proporție de
94%, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent s-au diminuat cu
4,3%;
- încasările din alte impozite și taxe pe bunuri și servicii s-au realizat în
proporție de 97,8%;
- încasările din impozitul pe comerțul exterior şi tranzacțiile internaționale
au crescut cu 1,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în timp ce

gradul de realizare al programului de încasări a fost de 103,5%;
- contribuțiile de asigurări colectate la bugetul general consolidat au fost
cu 16,1% mai mari comparativ cu încasările înregistrate în aceeași perioadă a
anului precedent, gradul de realizare al programului de încasări fiind de 101,7%.
Veniturile nefiscale încasate în primul semestru al anului 2017 au
totalizat 9.220,2 milioane lei (1,1% din PIB), cu 5,0% peste programul de încasări
aferent semestrului I și cu 9,3% mai mari comparativ cu încasările semestrul I
2016.
Cheltuielile bugetului general consolidat ca pondere în PIB au înregistrat
o creștere cu 0,4 puncte procentuale de la 14,7% din PIB în semestrul I 2016 la
15,1% din PIB în semestrul I 2017.
Cheltuielile bugetare efectuate în primul semestru al anului 2017 s-au
situat sub nivelul programat a se efectua în cazul majorității titlurilor de cheltuieli,
niveluri mult diminuate fiind înregistrate în cazul cheltuielilor cu subvențiile, a
cheltuielilor cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, a cheltuielilor
aferente programelor cu finanțare rambursabilă, precum și în cazul cheltuielilor de
capital.
Comparativ cu primul semestru al anului 2016 s-au înregistrat creșteri
semnificative ale cheltuielilor publice în cazul cheltuielilor de personal (+19,5%), a
cheltuielilor cu subvențiile (+34,4%), a cheltuielilor cu asistența socială (+9,8%), a
cheltuielilor cu proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 (+645,4%), a cheltuielilor cu alte transferuri
(+30,2%), precum și a altor cheltuieli (+25,2%).
Economii s-au înregistrat în cazul cheltuielilor cu dobânzile (-4,2%), a
cheltuielilor aferente programelor cu finanțare nerambursabilă aferente cadrului
financiar 2007-2013 (-90,2%), a cheltuielilor aferente programelor cu finanțare
rambursabilă (-6,3%), precum și a cheltuielilor de capital (-19%).
III. Adoptarea unor acte normative care au influenţe asupra veniturilor şi
cheltuielilor bugetare între care menționăm:
1. Legea nr. 115/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017,
prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte
normative, care prevede pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor precum și pentru
personalul civil din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine
publică şi securitate naţională:
- acordarea, din luna aprilie a.c. a sumei reprezentând 50% din solda de
merit/salariul de merit;

- majorarea de 40% din salariul de bază/solda de funcție/salariul de
funcție pentru asigurarea, la domiciliu, în afara programului normal de lucru, a
continuității îndeplinirii atribuțiilor specifice;
- sporurile, indemnizațiile şi alte asemenea drepturi specifice acordate
proporțional cu timpul efectiv lucrat - pe baza pontajelor, precum şi drepturile
salariale acordate pentru risc şi suprasolicitare neuropsihică sau, după caz, pentru
risc şi pericol deosebit să se determine prin raportare la salariul de bază/solda de
funcție/salariul de funcție cuvenit, al cărei/cărui cuantum nu poate fi mai mic decât
nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
2. Legea nr. 137/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și
modificarea și completarea unor acte normative, care prevede:
- majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul din cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi
cooperație;
- majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, agențiilor
județene pentru protecția mediului, Gărzii Naționale de Mediu şi Administrației
Rezervației Biosferei "Delta Dunării";
- majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor şi al
comisariatelor regionale şi județene pentru protecția consumatorilor.
- extinderea acordării bursei studenților pe toată durata anului universitar
(12 luni);
3. Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri
fiscal-bugetare care prevede:
- majorarea cu 30% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 2/2017 din bibliotecile naționale sau de importanță națională, din
cadrul Bibliotecii Academiei Române precum și din muzeele de importanță
națională, stabilite potrivit legii;
- majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul din instituțiile şi autoritățile subordonate Ministerului Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, inclusiv oficiile de studii pedologice şi agrochimice, cu excepția
Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură, a Agenției pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale şi a direcțiilor pentru agricultură județene şi a municipiului

București;
- majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul Academiei de Științe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" şi
din unitățile de cercetare-dezvoltare din subordine;
- majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul din unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului şi
Sportului;
- majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul medical din cabinetele medicale din structurile teritoriale de expertiză
medicală şi recuperare a capacității de muncă din subordinea Casei Naționale de
Pensii Publice;
- majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte aflate în
subordinea Ministerului Culturii şi Identității Naționale, precum şi personalul din
direcțiile județene de cultură, respectiv a municipiului București;
- majorarea cu 20% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul de specialitate din cadrul secretariatului tehnic din structura Consiliului
Economic şi Social;
- majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul din cadrul bibliotecilor centrale universitare;
- majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de
funcție pentru cadrele militare în activitate, precum şi soldații şi gradații voluntari,
inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naționale şi instituțiile aflate în
subordinea sa;
- majorarea cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază pentru
personalul din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor
luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 –
1989;
- plata indemnizațiilor de merit care s-au majorat de la 2.700 lei/luna la
4.350 lei/luna (cu 61,1%).
4. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, prin care s-a aprobat ca începând cu 1 iulie 2017
indemnizațiile persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică alese sau
numite să se stabilească în funcție de coeficienții prevăzuți de lege și de salariul
de bază minim brut pe țară garantat în plată;
5. Legea nr.96/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 92/2016 pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 49/1991
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi

văduvelor de război şi pentru stabilirea unor măsuri privind drepturile
prevăzute la art. 11 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum
şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război prin care s-au majorat
indemnizațiile văduvelor de veterani de război care nu s-au recăsătorit;
6. Legea nr.126/2017 pentru modificarea Ordonanței Guvernului
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940
până la 6 martie 1945 din motive etnice prin care s-au majorat drepturile pentru
persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice începând cu 1 iulie
a.c;
7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2017 pentru modificarea
și completarea unor acte normative, potrivit căreia persoanele cu handicap grav
psihic şi/sau mintal asistate în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte
cu handicap şi susținătorii legali ai acestora sunt scutite de plata contribuției
lunare de întreținere.
8. Ordonanța Guvernului nr.25/2017 privind modificarea și completarea
Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal potrivit căreia nivelul accizelor la
produsele energetice a fost crescut începând cu 15 septembrie 2017.
9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2017 privind repartiția sub
formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat a sumelor repartizate în anii
anteriori la alte rezerve și utilizate ca sursă proprie de finanțare.
10. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care prevede ca bază
de calcul a contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane
asimilate acestora salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se
datorează contribuţia de asigurări sociale, în cazul câştigului lunar brut în baza
unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui
nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin
hotărâre a Guvernului.
11. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea
şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap care prevăd majorarea la nivelul salariului de bază
minim brut a vărsămintelor datorate de persoanele juridice, pentru persoane cu
handicap neîncadrate conform legii.
12. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2017 privind completarea
art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului

plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare care prevede majorarea cu 10% a salariilor de funcţie ale
polițiștilor și cu 15% a salariilor de bază ale personalului civil din instituţiile publice
de apărare, ordine publică şi securitate naţională, începând cu 1 octombrie 2017.
13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2017 privind completarea
art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare care prevede majorarea cu 10% a salariilor de funcţie ale
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,
începând cu 1 octombrie 2017.
IV. Necesitatea asigurării fondurilor în vederea desfăşurării normale a
activităţii unor ordonatori principali de credite până la finele anului;
V. Necesitatea asigurării fondurilor în vederea desfăşurării normale a
activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;
VI. Necesitatea asigurării fondurilor pentru plata majorărilor salariale
aprobate pentru:
- personalul din cadrul oficiilor teritoriale pentru întreprinderile mici şi
mijlocii şi cooperație;
- personalul nedidactic din cadrul inspectoratelor școlare precum și din
instituțiile de învățământ superior de stat;
- personalul din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului,
agențiilor județene pentru protecția mediului, Gărzii Naționale de
Mediu şi Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării";
- personalul din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția
Consumatorilor şi al comisariatelor regionale şi județene pentru
protecția consumatorilor;
- personalul care nu a beneficiat de majorări salariale potrivit
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 din bibliotecile
naționale sau de importanță națională, din cadrul Bibliotecii Academiei
Române precum și din muzeele de importanță națională;
- personalul din instituțiile şi autoritățile subordonate Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, inclusiv oficiile de studii pedologice şi
agrochimice, cu excepția Agenției de Plăți şi Intervenție pentru
Agricultură, a Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale şi a
direcțiilor pentru agricultură județene şi a municipiului București;
- personalul Academiei de Științe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu-Șișești" şi din unitățile de cercetare-dezvoltare din subordine;

- pentru personalul din unitățile care funcționează în subordinea
Ministerului Tineretului şi Sportului;
- personalul din cadrul instituțiilor publice de spectacole sau concerte
aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Identității Naționale, precum
şi personalul din direcțiile județene de cultură, respectiv a municipiului
București;
- personalul de specialitate din cadrul secretariatului tehnic din structura
Consiliului Economic şi Social;
- personalul din cadrul bibliotecilor centrale universitare;
- personalul din cadrul Secretariatului de stat pentru recunoașterea
meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în
România în perioada 1945 – 1989;
- cadrele militare în activitate, precum şi soldații şi gradații voluntari,
inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naționale şi instituțiile
aflate în subordinea sa;
- polițiștii, funcționarii publici cu statut special din administrația
penitenciarelor;
VII. Necesitatea alocării fondurilor în vederea extinderii acordării bursei
studenților pe toată durata anului universitar (12 luni);
VIII. Necesitatea alocării fondurilor pentru Programul pentru stimularea
înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up Nation-România”;
IX. Necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a
indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele șapte luni ale anului.
Având în vedere cele de mai sus, pentru reflectarea în buget a
influenţelor financiare ale măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative,
care au intrat în vigoare după aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2017,
precum şi pentru corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a
indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele șapte luni ale anului,
se impune rectificarea bugetului de stat pe anul 2017.
Nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe
negative următoarele:
 riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de
credite în vederea desfăşurării activităţii în bune condiţii până la finele
anului, pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare;
 riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a
activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului poate
conduce la lipsa fondurilor pentru implementarea în perioada

septembrie-decembrie a anului școlar 2017-2018 a Programului
pentru școli al României, pentru cheltuieli aferente drepturilor
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap sau indemnizaţiilor
lunare ale persoanelor cu handicap grav, sistemului de protecţie a
copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap
la unele unităţi administrativ-teritoriale;
 riscul neasigurării fondurilor necesare plății salariilor având în vedere
majorarile aprobate conform actelor normative mai sus menţionate;
 riscul neasigurării fondurilor necesare extinderii acordării bursei
studenților pe toată durata anului universitar (12 luni);
 riscul apariției de blocaje, ineficienţă şi pierderi în activitatea
antreprenorilor României în cazul nederulării Programului pentru
stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up NationRomânia”;
 riscul necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a
indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele șapte
luni ale anului.
În consecinţă, toate elementele prezentate mai sus vizează interesul
public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată.
Ca urmare, aceasta impune adoptarea de urgenţă a prezentului proiect
de act normativ.
 Schimbări preconizate
Ca urmare a luării în considerare a unei creșteri economice de 5,6% faţă
de 5,2%, cât a fost avută în vedere la elaborarea bugetului de stat pe anul 2016,
şi a unui produs intern brut în valoare nominală de 837,1 miliarde lei, față de 815,2
miliarde lei cât s-a estimat inițial, prin proiectul de act normativ se propune:
Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat
pe anul 2017:
Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 1.060,7
milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu
suma de 1.705,1 milioane lei iar deficitul bugetului general consolidat, în termeni
cash, se menține la nivelul de 2,96% din PIB.
1. Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul
2017.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2017, se diminuează pe sold cu
suma de 1.326,5 milioane lei.
Influenţele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:
 Impozitul pe profit: se diminuează cu 1.784,9 milioane lei;
 Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la
persoane juridice: se diminuează cu 79,2 milioane lei;
 Impozitul pe venit se majorează cu 298,4 milioane lei;
 Impozite și taxe pe bunuri și servicii se diminuează cu 1.395,1
milioane lei;
 Taxa pe valoarea adăugată se diminuează cu 1.974,0 milioane lei din
care 1.296,3 milioane lei reprezintă valoarea obligațiilor restante la
bugetul general consolidat (mecanism de tip SWAP) transferate către
alte taxe și impozite din cadrul bugetului general consolidat conform
execuției bugetare;
 Accizele se majorează cu 587,2 milioane lei potrivit impactului bugetar
pozitiv estimat ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței
Guvernului nr.25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr
227/2015 privind Codul fiscal;
 Veniturile din contribuții de asigurări sociale cresc cu 164,2
milioane lei;
 Veniturile nefiscale se majorează cu 2.038,7 milioane lei din care
2.000 milioane lei venituri estimate suplimentar din dividende, ca
urmare a aplicării prevederilor OUG nr 29/2017;
 Sume primite de la UE/alți donator în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: se diminuează
cu 493,3 milioane lei.
Cheltuielile bugetului de stat anul 2017, se diminuează, pe sold, cu
suma de 347,7 milioane lei.
Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă
astfel:
 Cheltuielile de personal cresc cu 2.282,2 milioane lei;
 Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu 317,2 milioane lei;
 Cheltuielile cu dobânzile cresc cu 500,0 milioane lei;
 Cheltuielile cu subvențiile se diminuează cu 313,4 milioane lei;
 Transferurile între unităţi ale administrației publice se diminuează

cu 1.370,5 milioane lei
 Alte transferuri se majorează cu 959,0 milioane lei;
 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
postaderare se diminuează cu 697,1 milioane lei;
 Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 2.529,8 milioane lei, în
principal, pentru plata drepturilor de asistență socială (pensii și
ajutoare, drepturi de creștere copil, indemnizații pentru persoane
persecutate din motive etnice);
 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile
postaderare 2014-2020 se diminuează cu 3.480,3 milioane lei;
 Alte cheltuieli se majorează cu 638,2 milioane lei;
 Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se
diminuează cu 219,9 milioane lei
 Cheltuielile de capital se diminuează cu 1.583,3 milioane lei.
Influențele pe principalii ordonatori de credite ai bugetului de stat se prezintă
astfel:
a) din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate
pentru:
 Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale: +4.054,0 milioane
lei din care 2.464 milioane lei pentru prefinanțarea de la bugetul de
stat în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;
 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +1.501,2 milioane lei
per sold. A fost asigurată suplimentar suma de 1.775 milioane lei
pentru schemele de plăți directe pe suprafață. Această sumă va
asigura integral plata în avans pentru înființarea culturilor în anul 2018.
Totodată se va asigura cofinanțarea proiectelor depuse în cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 finanțate din
FEADR;
 Ministerul Afacerilor Interne: +1.160,0 milioane lei, în principal
pentru asigurarea mentenanței în vederea menținerii în stare
operațională a aeronavelor, achiziționare de echipament pentru
intervenție, precum și pentru asigurarea drepturilor salariale și pensii
militare de stat;
 Ministerul Sănătății: + 207,0 milioane lei, în principal pentru
asigurarea drepturilor salariale ale personalul medical din unitățile
sanitare;
 Ministerul Muncii și Justiției Sociale: + 95,9 milioane lei per sold.









Cheltuielile se majorează cu 795 milioane lei, în principal pentru plata
drepturilor de asistență socială (pensii și ajutoare, drepturi de creștere
copil, indemnizații pentru persoane persecutate din motive etnice, etc)
concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul
asigurărilor sociale de stat cu suma de 596,6 milioane lei;
Ministerul Finanțelor Publice: +426,6 milioane lei, în principal,
pentru plata drepturilor salariale, precum și pentru plata despăgubirilor
acordate în baza legilor de restituire a proprietăților;
Ministerul Justiției: +357,4 milioane lei, în principal, pentru plata
drepturilor salariale, precum și pentru plata hotărârilor judecătorești
având ca obiect acordarea de daune - interese moratorii sub forma
dobânzii legale;
Serviciul Român de Informații: +298,9 milioane lei, în principal
pentru plata drepturilor salariale și a pensiilor militare de stat, precum
și pentru programe majore de achiziții derulate de instituție;
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat:
+247,9 milioane lei per sold în principal pentru finanțarea programelor
de sprijinire întreprinderilor mici și mijlocii (250 milioane lei);
Ministerul Public: +203,5 milioane lei pentru plata drepturilor
salariale;
Secretariatul General al Guvernului: +181,9 milioane lei, în principal
pentru salarizarea personalului clerical aparținând cultelor religioase
recunoscute în România.

b) diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite au fost operate
în principal de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor, Ministerul Comunicațiilor și
Societății Informaționale, Ministerul Educației Naționale din sumele aferente
proiectelor cu finanțare din fonduri europene, motivat de aprobarea cu întârziere
a bugetului pe anul 2017, întârzierea procedurilor de achiziție ceea ce a condus la
un grad redus al execuției bugetare pe primele 8 luni din acest an.
2 .Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din
venituri proprii se diminuează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de
598,3 milioane lei.
3. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
se modifică în structura veniturilor și cheltuielilor.
4. Se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanțarea cheltuielilor autorităților administrației publice locale cu suma de
677,7 milioane lei astfel:
• Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor se suplimentează cu suma de

255,0 milioane lei astfel:
 84,2 milioane lei pentru finanțarea centrelor de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap, ca urmare a prevederilor art.I, pct.17 din
OUG 51/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative,
care a modificat prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în sensul stabilirii în
proporție de 100% a finanțării acestor cheltuieli de la bugetul de stat;
 71,7 milioane lei pentru susținerea sistemului de protecție a copilului;
 69,1 milioane lei pentru finanțarea, în perioada septembrie-decembrie
a anului școlar 2017-2018, a cheltuielilor determinate de
implementarea Programului pentru școli al României în perioada 20172023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în
anul școlar 2017-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului
nr.640/2017;
 30,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente
acestora din învăţământul special şi din centrele judeţene de resurse
şi asistenţă educaţională;
• Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,
sectoarelor și municipiului București se suplimentează cu suma de 421,0
milioane lei astfel:
 320,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizațiile stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente
acestora din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv
pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile stabilite prin
lege, precum și contribuțiile aferente acestora din învăţământul special
de la nivelul sectoarelor municipiului București și ale Centrului
Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;
 110,9 milioane lei pentru finanţarea integrală de la bugetul de stat a
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în
baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sumă stabilită ca
urmare a datelor transmise de unitățile administrativ-teritoriale și
centralizate la nivelul județelor;
 15,7 milioane lei pentru finanţarea următoarelor cheltuieli

descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti :
sistemul de protecție a copilului, centrele de asistenţă socială a
persoanelor cu handicap, implementarea în perioada septembriedecembrie a anului școlar 2017-2018 a Programului pentru școli al
României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.640/2017 pentru
aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 20172023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în
anul școlar 2017-2018;
 diminuarea finanțării stimulentelor educaţionale acordate copiilor din
familii defavorizate în scopul stimulării participării în învăţământul
preşcolar, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015, cu suma de 7,5
milioane lei, la solicitarea direcțiilor generale regionale ale finanțelor
publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice, în baza datelor
transmise de unitățile administrativ-teritoriale;
 diminuarea finanțării cheltuielilor privind acordarea unui suport
alimentar, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport
alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ
preuniversitar de stat, cu suma de 18,1 milioane lei, la solicitarea
direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor
județene ale finanțelor publice, în baza datelor transmise de unitățile
administrativ-teritoriale;
• Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale se majorează cu suma de 1,7 milioane lei, pentru punerea în
executare a Sentinței Civile nr.210/05.05.2015 pronunțată de Tribunalul
Giurgiu, definitivă și irevocabilă prin Decizia Civilă nr.1566/17.03.2016
pronunțată de Curtea de Apel București, în dosarul nr. 1810/122/2009;
5. Efectuarea de redistribuiri în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în
vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite.
6. Menținerea deficitului bugetului general consolidat, în termeni cash, la
nivelul de 2,96% din PIB.
 Alte informații
Ca urmare a influenţelor asupra cheltuielilor bugetare generate de actele
normative menţionate mai sus, este necesară derogarea de la prevederile art.12,
lit.a)-c), art.17 alin.(2), art.24 și art.26 alin.(4)-(5) din Legea responsabilității fiscalbugetare nr.69/2010, republicată, și ale art.2 alin.(2) și ale art.3 alin.(5)-(7) din

Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscalbugetar pe anul 2017 nr.5/2017, astfel:
a) plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –
14.065,5 milioane lei;
b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat,
exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2017 de 8,2%;
c) plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din
partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat,
bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale,
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetul
instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii pe anul
2016, precum și plafonul nominal al soldului bugetului de stat se modifică potrivit
prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
d) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul
general consolidat este de 68.929,9 milioane lei, din bugetul de stat este de
23.777,0 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativteritoriale este de 32.327,4 milioane lei, din bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate este de 281,0 milioane lei, din bugetul
instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de
11.740,0 milioane lei și din alte bugete componente ale bugetului general
consolidat 484,8 milioane lei.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Creşterea cheltuielilor bugetului general consolidat în condiţiile încadrării în
ţinta de deficit bugetar generează un impact pozitiv asupra consumului,
investițiilor private și produsului intern brut.
1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor
de stat
Nu este cazul.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Creșterea puterii de cumpărare a personalului bugetar, dar şi fondurile
alocate suplimentar pentru sănătate și agricultură vor asigura o cerere
suplimentară şi vor stimula dezvoltarea afacerilor.
2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative
Nu este cazul.

2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Alocarea de fonduri pentru pentru programul start-up nation stimulează
înfiinţarea de noi întreprinderi mici şi mijlocii aceasta ducând la reducerea
şomajului prin crearea de noi locuri de muncă şi stimularea spiritului
antreprenorial care să vizeze întreprinzătorii autohtoni, în cadrul unui
program social de interes public
3. Impactul social
Prin proiectul de ordonanță de urgență se asigură sumele necesare plății salariilor
majorate conform actelor normative aprobate în anul 2017, precum și fondurile
necesare extinderii acordării bursei studenților pe toată durata anului universitar
având ca efect creșterea veniturilor disponibile ale persoanelor beneficiare, ceea
ce poate determina o creștere a consumului și implicit o majorare a veniturilor
bugetare.
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
Este necesara aprobarea în regim de urgenţă a rectificării bugetului de stat
pe anul 2017, pentru asigurarea :
- fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii unor instituţii;
-ajustarea veniturilor şi cheltuielilor bugetare în corelaţie cu rezultatele execuţiei
bugetare pe primele șapte luni ale anului 2017 şi cu evoluția prognozată a
indicatorilor macroeconomici;
-fondurilor pentru plata majorărilor salariale pentru diferite categorii de personal
din sistemul bugetar aprobate în anul 2017
- extinderea acordării bursei studenților pe toată durata anului universitar (12 luni);
- derularea Programului pentru stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii
”Start-up Nation-România”;
- demarării procesului de selecție a beneficiarilor de ajutor de stat în baza schemei
de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în
economie.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- milioane
Indicatori

Anul curent

1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:

+1.060,7

a) bugetul de stat

-1.326,5

b) bugetul general centralizat
unităţilor administrativ teritoriale

al

+1.989,0

c) bugetul asigurărilor sociale de stat

+617,3

d) bugetul asigurărilor pentru şomaj

+45,6

e) bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate

0

f) credite externe acordate ministerelor

0

g) bugetul instituţiilor/
finanţate integral şi/sau
venituri proprii
h)
bugetul
nerambursabile

activităţilor
parţial din

-598,3

externe

-8,7

fondurilor

i) bugetul trezoreriei statului

0

j) bugetul Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere

-3.194,8

k) sume care se consolidează

+3.537,1

l) cheltuieli de natura datoriei publice
incluse în buget

0

2.
Modificări
ale
cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:

+1.705,1

a) bugetul de stat
b) bugetul general centralizat
unităţilor administrativ teritoriale

-347,7
al

+1.958,7

lei -

Următorii

Media

4 ani

pe 5 ani

c) bugetul asigurărilor sociale de stat

+589,3

d) bugetul asigurărilor pentru şomaj

-139,0

e) bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate
f) credite externe acordate ministerelor
g) bugetul instituţiilor/
finanţate integral şi/sau
venituri proprii
h)
bugetul
nerambursabile

0
-1,1

activităţilor
parţial din

-598,3

externe

-8,7

fondurilor

i) bugetul trezoreriei statului

0

j) bugetul Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere

-3.194,8

k) sume care se consolidează

+3.537,1

l) cheltuieli de natura datoriei publice
incluse în buget

-90,5

3. Impact financiar, plus/minus, din
care:

-644,4

a) bugetul de stat

-978,8

b) bugetul general centralizat
unităţilor administrativ teritoriale

al

+30,3

c) bugetul asigurărilor sociale de stat

+28,0

d) bugetul asigurărilor pentru şomaj

+184,6

e) bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate
f) credite externe acordate ministerelor
g) bugetul instituţiilor/
finanţate integral şi/sau
venituri proprii
h)
bugetul
nerambursabile

0
1,1

activităţilor
parţial din

0

externe

0

fondurilor

i) bugetul trezoreriei statului

0

j) bugetul Companiei Naţionale de
Administrare a Infrastructurii Rutiere

0

k) sume care se consolidează

0

l) cheltuieli de natura datoriei publice
incluse în buget

+90,5

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare
6.
Calcule
detaliate
privind
fundamentarea modificărilor veniturilor
şi/sau cheltuielilor bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a -5 a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de
act normativ
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act normativ:
Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor
dispoziţii.
Nu este cazul.
1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul
achizițiilor publice
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative
comunitare
Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg
angajamente
Nu este cazul.
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a -6 a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ va fi dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog Social,
constituită la nivelul Ministerului Finanțelor Publice, la care va participa
reprezentanți ai organismelor interesate.
Ministerul Finanțelor Publice va solicita opinia Consiliului Fiscal asupra
proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2017.
2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea,
precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de
obiectul proiectului de act normativ
Nu este cazul.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în
situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor
autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/09.06.2005 privind
procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/14.07.2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale permanente
Nu este cazul.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a -7 a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării
proiectului de act normativ
Au fost respectate prevederile Legii privind transparenţa decizională în
administraţia publică, nr.52/2003 republicată, prin publicarea proiectului de act
normativ şi a notei de fundamentare pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor
Publice.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra
mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi
efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Nu este cazul.
3. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de Ordonanţă de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2017 va fi implementat de către Ministerul Finanţelor
Publice împreună cu ordonatorii principali de credite.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanţă
de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2017 pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
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