NOTĂ DE FUNDAMENTARE
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pe anul 2015
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Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
În temeiul art.6 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în
cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la
data de 30 noiembrie.
Totodată, potrivit prevederilor art.23 alin.(2) din Legea responsabilităţii
fiscal-bugetare nr.69/2010 republicată, într-un an bugetar nu pot fi promovate
mai mult de două rectificări bugetare şi acestea nu pot fi promovate în primele 6
luni ale anului.
În acest context la sfârşitul lunii iulie 2015 a fost aprobată Ordonanţa
Guvernului nr.20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015,
care a avut ca principale obiective asigurarea fondurilor necesare pentru
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii unor instituţii, ajustarea veniturilor şi
cheltuielilor bugetare în corelaţie cu rezultatele execuţiei bugetare pe primul
semestru al anului 2015 şi cu evoluţia prognozată a indicatorilor
macroeconomici, plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi achitarea obligaţiilor

restante pentru întărirea disciplinei financiare.
Ca urmare a acestei rectificări bugetare s-a menținut deficitul bugetului
general consolidat în sumă absolută la nivelul de 13.004 milioane lei. Ca
pondere în PIB acesta crește de la 1,83% la 1,86% urmare a modificării nivelului
PIB estimat pe anul 2015.
A doua rectificare bugetară pe anul 2015 este determinată de:
• Analiza rezultatelor bugetare pe perioada 1 ianuarie – 31 august 2015 care
scoate în evidenţă un excedent de 6,5 miliarde lei, respectiv 0,92% din PIB, faţă
de un deficit de -1,6 miliarde lei, respectiv -0,24% din PIB, înregistrat la aceeaşi
dată în anul 2014.
9 Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 150,0
miliarde lei, reprezentând 21,4% din PIB, au fost cu 9,7% mai mari
în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar
ca pondere în PIB cu 0,9 puncte procentuale.
9 Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 143,6
miliarde lei, au crescut în termeni nominali cu 3,8% faţă de aceeaşi
perioadă din anul precedent, dar s-au diminuat cu 0,3 puncte
procentuale ca pondere în PIB.
• Evoluţia principalilor indicatori macroeconomici:
9 În primul semestru din acest an produsul intern brut s-a majorat
cu 3,8% ca urmare a contribuţiei pozitive a cererii interne (4,8
procente), care s-a bazat, în principal, pe relansarea investiţiilor,
îndeosebi a celor din sectorul privat. Formarea brută de capital fix sa accelerat cu 9,2% faţă de semestrul I 2014, când declinul
investiţiilor a fost de 8,2%. Cheltuiala pentru consumul final al
populaţiei s-a majorat cu 5,2%, în condiţiile introducerii măsurii de
reducere a cotei TVA la 9% la alimente şi servicii de alimentaţie
publică la 1 iunie 2015.
9 Exportul net a contribuit negativ la creşterea reală a produsului
intern brut cu 1 procent, în condiţiile majorării exporturilor de bunuri
şi servicii cu 8,3% şi a importurilor de bunuri şi servicii cu 10,6%.
9 Pe latura ofertei sunt de evidenţiat evoluţiile pozitive din toate
domeniile de activitate. Astfel, valoarea adăugată brută din
construcţii s-a majorat cu 5,5%, cea din servicii cu 4,3%, industria cu
2,2% şi agricultura cu 2,0%. Impozitele nete pe produs s-au majorat
cu 4,3% contribuind cu 0,6% la creşterea economică.
9 În primele opt luni din acest an, volumul producţiei industriale s-a
majorat cu 2,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Tendinţa

de creştere s-a manifestat în industria prelucrătoare unde volumul
producţiei a fost cu 3,5% peste realizările din aceeaşi perioadă a
anului 2014.
9 În sectorul construcţiilor, volumul lucrărilor a crescut cu 11,1% în
primele 8 luni din anul 2015 comparativ cu intervalul corespunzător
din anul anterior, toate categoriile de lucrări având creşteri
importante, cea mai semnificativă înregistrându-se la construcţiile
inginereşti (+14,9%), construcţii realizate aproape în totalitate din
surse bugetare, urmată de clădirile nerezidenţiale (+8,7%).
9 Rezultatele economice de până în prezent argumentează
posibilitatea ca în anul 2015 să se înregistreze o creştere
economică de cel puţin 3,4% faţă de 2,5% cât se estima la
elaborarea legii bugetului de stat şi un produs intern brut în
valoare nominală de 704,5 miliarde lei, faţă de 709,7 miliarde lei
cât s-a estimat iniţial. În principal, diferenţa se explică prin
reestimarea deflatorului PIB, de la 2,7% la 2,2%, ca urmare a
măsurii de reducere a TVA la produsele alimentare, care nu a fost
avută în vedere la elaborarea legii bugetului de stat.
9 Exporturile de bunuri au înregistrat în primele 8 luni o dinamică de
5,4%. Valoarea exporturilor intracomunitare de bunuri a înregistrat o
creştere cu 8,6%, ponderea exportului destinat statelor UE în total
exporturi reprezentând 73,1%. Importurile de bunuri au crescut, în
primele 8 luni ale anului 2015 cu 7,4%, faţă de majorarea cu 6,1%
înregistrată în perioada corespunzătoare din 2014. Importurile
provenite din zona UE au înregistrat în primele 8 luni ale anului 2015
o creştere cu 9,5%, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior,
ajungând să reprezinte 76,6% din importurile româneşti.
9 În primele 8 luni 2015, contul curent al balanţei de plăţi a
înregistrat un deficit în valoare de 585 milioane euro, în scădere cu
48,9% faţă de perioada similară din 2014 când acesta a atins
valoarea de 1.144 milioane euro. În ceea ce priveşte investiţiile
străine directe, acestea au totalizat o valoare de 2.299 milioane
euro, faţă de 1724 milioane euro cât au atins în aceeaşi perioadă din
2014, fiind în creştere cu 33,4%.
9 În luna septembrie 2015, comparativ cu luna corespunzătoare a
anului anterior s-a înregistrat o deflaţie cu o amplitudine în scădere
faţă de luna august de 1,73%. Acest fapt s-a datorat reducerii
preţurilor la mărfurile alimentare cu -6,47%, deşi producţia a fost
afectată de secetă, în timp ce serviciile şi mărfurile nealimentare au
crescut cu 1,99% şi respectiv 0,54%. Faţă de luna decembrie 2014,
preţurile de consum au scăzut în septembrie 2015 pe total cu 1,63%.

La nivelul primelor 9 luni din 2015 faţă de aceeaşi perioadă din anul
anterior preţurile de consum au ajuns la -0,38%.
9 Pentru anul 2015, preţurile de consum se vor menţine la un nivel
redus, respectiv -0,7% la sfârşitul anului şi -0,5% ca medie anuală.
• Adoptarea unor acte normative cu influenţe asupra veniturilor şi
cheltuielilor bugetare (Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor
publice, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe).
• Asigurarea fondurilor necesare majorărilor salariale aprobate personalului
din unităţile sanitare începând cu 1 octombrie 2015;
• Asigurarea fondurilor pentru plata drepturilor de asistență socială și a
taxelor de transmitere a acestora;
• Asigurarea fondurilor pentru plata rentei viagere a sportivilor;
• Necesitatea asigurării fondurilor pentru finanțarea de bază a
învățământului superior, burse, manuale școlare, investiții;
• Alocarea de fonduri pentru finanțarea cheltuielilor determinate de
susținerea sistemului de protecție a copilului, precum și a centrelor de asistență
socială a persoanelor cu handicap;
• Necesitatea asigurării finanțării cheltuielilor de personal din învățământul
special, din centrele județene de resurse și asistență educațională, precum și ale
unităților de învățământ preuniversitar de stat;
• Posibilitatea plăţii tranșei a IV-a aferentă anului 2016 din titlurile executorii
având ca obiect acordarea de drepturi salariale obținute în instanță de către
personalul din sectorul bugetar;
• Necesitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de
credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;
• Necesitatea asigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii
unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;
• Necesitatea corelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a
indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele opt luni ale anului.
Conform prevederilor art. 35 alin. (2)-(5) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu
modificările și completările ulterioare, plata sumelor aferente anului 2016

prevăzute în titlurile devenite executorii până la 31 decembrie 2014 care au ca
obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea
personalului din instituţiile şi autorităţile publice se realizează eșalonat astfel:
a) prima şi a doua tranşă începând cu 1 martie 2015;
b) a treia tranşă începând cu 1 iunie 2015;
c) a patra tranşă începând cu 1 februarie 2016.
În anul 2015 au fost plătite primele trei tranșe din aceste titluri, sumele
aferente fiind de circa 2,8 miliarde lei.
Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. A din Hotărârea Guvernului nr.
518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările
și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului
nr. 582/2015, începând cu data de 1 septembrie 2015, personalului trimis în
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, i se acordă o
indemnizaţie zilnică în valută, denumită indemnizaţie de deplasare, compusă din
diurnă și indemnizație de cazare. Includerea sumelor acordate pentru cazare în
cuantumul indemnizaţiei de deplasare de care beneficiază personalul român
trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, va
trebui evidenţiată în bugetele ordonatorilor de credite la titlul “Cheltuieli de
personal”.
Conform dispozițiilor art. 3 alin.(2)-(3) din Legea nr.182/2014 pentru
aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul
2015, în anul 2015, plafoanele privind finanţările rambursabile care pot fi
contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi
cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a
fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în
sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile
care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este
de maximum 100 milioane lei anual. Plafoanele menţionate nu cuprind finanţările
rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale, precum şi cele
destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la
Uniunea Europeană.
Din plafonul de contractare aferent anului 2015 de 1.200 milioane lei,
aprobat prin Legea nr.182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, a fost autorizată o sumă totală
de 355,3 milioane lei pentru contractarea de finanțări rambursabile de către
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, în condițiile în care în perioada 13
martie – 1 octombrie 2015 au fost aplicabile prevederile art. XII din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte
normative, precum și alte măsuri, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, este posibil să nu fie utilizat integral plafonul de contractare
aferent anului 2015, cu impact negativ asupra realizării investițiilor publice de

interes local promovate de autoritățile administrației publice locale.
Conform prevederilor art.2 lit.d1) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.109/2008, plata dobânzii la scadenţă aferentă titlurilor
de stat tip benchmark se efectuează din bugetul Trezoreriei Statului în limita
creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie, de la titlul 55.09, art. 30.01,
alin. 30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice interne directe" şi în completare
de la bugetul de stat, de la capitolul 55.01 "Tranzacţii privind datoria publică şi
împrumuturi", titlul 30 "Dobânzi", art. 30.01 "Dobânzi aferente datoriei publice
interne".
Având în vedere cele de mai sus, pentru reflectarea în buget a
influenţelor financiare ale măsurilor şi acţiunilor menţionate mai sus se impune
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015.
Nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept
consecinţe negative următoarele:
- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru plata drepturilor de asistență
socială și a taxelor de transmitere a acestora, precum și pentru plata rentei
viagere a sportivilor;
- riscul neasigurării fondurilor necesare pentru finanțarea de bază a
învățământului superior, burse, manuale școlare, investiții;
- riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor determinate de
susținerea sistemului de protecție a copilului precum și a centrelor de
asistență socială a persoanelor cu handicap;
- riscul neasigurării fondurilor necesare finanțării cheltuielilor de personal din
învățământul special, din centrele județene de resurse și asistență
educațională, precum și ale unităților de învățământ preuniversitar de stat;
- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite
în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele
anului, pentru cheltuieli de întreţinere şi funcţionare a ordonatorilor
principali de credite;
- riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii
până la finele anului a unităţilor administrativ-teritoriale, a unităților de
învăţământ special, a centrelor județene de resurse și asistență
educațională și a unităților de învățământ preuniversitar de stat;
- riscul necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor
macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele opt luni ale anului;
- riscul ca autoritățile administrației publice locale să nu își asigure resursele
financiare necesare pentru finanțarea proiectelor de mare anvergură
negociate cu instituții financiare internaționale și locale.

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.
2. Schimbări preconizate
Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului general consolidat
pe anul 2015:
Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma
de 2.624,2 milioane lei, cheltuielile bugetare se majorează, pe sold, cu suma de
2.632,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat se menține la 13.004,0 milioane lei respectiv 1,85% din PIB.
1. Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2015:
a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2015, se diminuează pe sold cu
suma de -740,1 milioane lei.
Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:
- impozit pe profit: +157,9 milioane lei;
- accize: +360,2 milioane lei;
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfășurarea de activități: +437,5 milioane lei;
- venituri nefiscale: +120,7 milioane lei.
Principalele venituri ale bugetului de stat care se diminuează în urma
rectificării bugetare sunt:
- impozite și taxe pe proprietate: -50,2 milioane lei;
- taxa pe valoarea adăugată: -691,1 milioane lei, din care 2.469,5 milioane
lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale;
- alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -153,8 milioane lei;
- sume primite de la U.E. în contul plăţilor efectuate: -1.000,0 milioane lei.

b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2015, se majorează, pe sold, cu
suma de +2.985,4 milioane lei.
Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se
prezintă astfel:
9 Cheltuielile de personal cresc cu +601,5 milioane lei;
9 Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu +416,3 milioane lei;
9 Cheltuielile cu dobânzi se diminuează cu -104,5 milioane lei;
9 Cheltuielile cu subvenţiile cresc cu +576,4 milioane lei;
9 Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu +1.690,9
milioane lei;
9 Alte transferuri se diminuează cu -172,3 milioane lei;
9 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare se
diminuează cu -2.372,7 milioane lei;
9 Cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu +426,4 milioane lei;
9 Alte cheltuieli se majorează cu +202,4 milioane lei;
9 Fondurile de rezervă se majorează cu +905,8 milioane lei;
9 Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu -35,6
milioane lei;
9 Cheltuielile de capital se majorează cu +845,1 milioane lei;
Influenţele la cheltuielile bugetului de stat pe ordonatori principali de
credite se prezintă astfel:
b1) din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate
pentru:
• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +769,5 milioane lei pentru
plata titlurilor executorii (tranșa aferentă anului 2016), subvenţie motorină,
cheltuieli îmbunătăţiri funciare, investiţii, fonduri externe nerambursabile. Sa inclus o estimare de 300 milioane lei pentru despăgubiri acordate
producătorilor agricoli pentru pagubele cauzate de fenomenul meteorologic
de secetă severă manifestat în perioada aprilie-septembrie 2015.
Propunerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale include suma de

640 milioane lei pentru despăgubiri producători agricoli persoane
fizice și juridice;
• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: per sold
bugetul se majorează cu +754,4 milioane lei, din care 1.000 milioane lei
pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală (263,25 milioane lei
asigurate prin redistribuire din bugetul propriu), 36,75 milioane lei pentru
Programul privind elaborarea/reactualizarea Planurilor de Urbanism
Generale ale localităților (asigurate prin redistribuire din bugetul propriu) și
16,9 milioane lei pentru proiecte cu finanțare din FEN postaderare 2014 2020 (asigurate prin redistribuire din bugetul propriu);
• Ministerul Fondurilor Europene: +729,6 milioane lei per sold pentru
finanțarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile;
• Ministerul Apărării Naţionale: +558,1 milioane lei pentru achiziţii şi
reparaţii la tehnica militară din dotare, cotizaţii la organisme internaţionale;
• Ministerul Educației și Cercetării Științifice: +271,4 milioane lei pentru
finanţarea de bază a învăţământului superior, burse, manuale şcolare,
investiţii şi cotizaţii la organisme internaţionale (80 milioane lei);
• Ministerul Afacerilor Interne: +269,2 milioane lei pentru cheltuieli de
personal generate de majorarea normei de hrană şi cheltuieli cu bunuri şi
servicii;
• Ministerul Justiţiei: +245,0 milioane lei pentru plata titlurilor executorii,
tranșa a aferentă anului 2016, precum și pentru Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, proiecte finanţate din fonduri rambursabile şi daune
moratorii obţinute în instanţă de magistraţi;
• Serviciul Român de Informații: +140,4 milioane lei, în principal pentru
cheltuieli de capital angajate în baza rectificării anterioare;
• Ministerul Afacerilor Externe: +132,8 milioane lei pentru cheltuieli de
personal, funcţionare misiuni diplomatice şi cotizaţii la organisme
internaţionale;
• Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor
Vârstnice: +80,1 milioane lei, în principal prin majorarea cu 293,3 milioane
lei pentru plata drepturilor de asistență socială și a taxelor de transmitere,
concomitent cu diminuarea transferurilor de echilibrare către bugetul
asigurărilor sociale de stat cu 208,7 milioane lei;
• Ministerul Finanţelor Publice- Acţiuni Generale: +584,3 milioane lei din
care 118,5 milioane lei pentru plata titlurilor executorii, tranșa aferentă

anului 2016.
b2) diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, între care
menţionăm, în principal:
• Bugetul Ministerul Transporturilor s-a diminuat per sold cu -1.613,4
milioane lei, dar s-a alocat 597,3 milioane lei pentru capitalizarea
Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” - SA pentru plata restanţelor
către minister reprezentând TVA dedus și nevirat la bugetul de stat la
termenele stabilite în normele de închidere a exerciţiului bugetar și
capitalizarea Metrorex cu suma de 55,0 milioane lei pentru plata ratei
aferentă unui credit comercial, 141,98 milioane lei la titlul ”Transferuri între
unități ale administrației publice”, în principal pentru întreţinerea
infrastructurii rutiere, 265,3 milioane lei pentru plata facilităţilor la
transportul pe calea ferată, metrou, rutier, de care beneficiază anumite
categorii sociale și 126,2 milioane lei subvenţii în principal pentru
asigurarea serviciului public de transport feroviar de călători.
• Bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și
Mediului de Afaceri s-a diminuat per sold cu -108,1 milioane lei dar s-au
alocat 93,1 milioane lei, în principal pentru plata restanţelor la ajutoarele
de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii și
investiții ale agenților economici cu capital de stat, pentru exproprieri la
exploatarea Jilt din cadrul Complexului Oltenia. Ministerul Energiei,
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri a propus
diminuarea la FEN cu 201,2 milioane lei;
2. Bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial
din venituri proprii se majorează la venituri cu suma de 692,8 milioane lei, la
cheltuieli cu suma de 220,0 milioane lei, cu un excedent de 472,8 milioane lei.
3. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
se majorează atât la venituri cât şi la cheltuieli cu suma de 361,5 milioane lei.
Cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate pe anul 2015 se majorează per sold cu 361,5 milioane lei pentru:
- acordarea majorărilor salariale aprobate personalului din unităţile sanitare
începând cu 1 octombrie 2015;
- decontarea medicamentelor cu și fără contribuție personală;
- plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
personalului din sectorul bugetar;
- asigurarea plății concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate
potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.158/2005 privind

concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și
completările ulterioare,
și se diminuează fondurile destinate unor proiecte cu finanțare externă
nerambursabilă la care stadiul de implementare nu impune mobilizarea sumelor.
4. Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru bugetele locale cu suma de 2.469,5 milioane lei, astfel:
a) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma de 121,6
milioane lei, pentru:
¾
finanţarea cheltuielilor determinate de susținerea sistemului de
protecție a copilului, cu suma de 57,9 milioane lei, repartizată pe județe
în baza propunerii fundamentate a Ministerului Muncii, Familiei,
Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Autoritatea Națională
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție;
¾
finanţarea centrelor de asistență socială a persoanelor cu
handicap cu suma de 23,9 milioane lei repartizată pe județe în baza
propunerii fundamentate a Ministerului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale și Persoanelor Vârstnice prin Autoritatea Națională pentru
Persoanele cu Handicap;
¾
finanțarea cheltuielilor de personal din învăţământul special şi
din centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională cu suma de 8
milioane lei;
¾
finanţarea cheltuielilor determinate de plata sumelor prevăzute
prin hotărâri judecătoreşti definitive, cu suma de 25,8 milioane lei,
având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în
favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele
judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, în tranșele prevăzute de
actele normative în vigoare pentru anul 2015 și anul 2016, inclusiv plății
acestor drepturi potrivit prevederilor art.54 alin.(1) din prezenta
ordonanță de urgență.
¾
plata diferențelor la contribuțiile sociale ce sunt în sarcina
angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură
salarială personalului din învăţământul special şi din centrele judeţene
de resurse şi asistenţă educaţională, cu suma de 6 milioane lei;
b) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor,
sectoarelor şi municipiului Bucureşti cu suma de 902,3 milioane lei pentru;

¾ finanţarea cheltuielilor de personal ale unităților de învățământ
preuniversitar de stat, cu suma de 62 milioane lei;
¾ finanţarea cheltuielilor determinate de plata hotărârilor judecătoreşti
definitive, cu suma de 644,2 milioane lei, având ca obiect acordarea
unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în tranșele prevăzute
de actele normative în vigoare pentru anul 2015 și anul 2016, inclusiv
plății acestor drepturi potrivit prevederilor art.54 alin.(1) din prezenta
ordonanță de urgență;
¾ plata diferențelor la contribuțiile sociale ce sunt în sarcina
angajatorului, aferente sumelor plătite prevăzute prin hotărâri
judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură
salarială personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de
stat cu suma de 140 milioane lei;
¾ finanţarea cheltuielilor determinate de susținerea sistemului de
protecție a copilului în municipiul București cu suma de 5,2 milioane
lei;
¾ finanţarea centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap
din municipiul București cu suma de 0,9 milioane lei;
¾ finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav sau indemnizațiile lunare cu suma de 50 milioane lei.
c) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale cu suma de 945,6 milioane lei, astfel:
-suma de 900,0 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale
comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, repartizați pe județe după
capacitatea financiară și suprafața județului;
-suma de 19,6 milioane lei pentru achitarea debitelor restante ale unităților
administrativ-teritoriale din județul Suceava, reprezentând rate de capital și
dobânzi aferente împrumutului extern, contractat pentru realizarea Programului
”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava” , potrivit prevederilor
art.XII alin.(1) lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2009 privind
unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr.240/2011;
-suma de 3,6 milioane lei se alocă comunei Rozavlea, județul Maramureș,
în baza Sentinței civile nr.1259/2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia
nr.85/R/2015 a Tribunalului Maramureș;
-suma de 0,07 milioane lei se alocă comunei Olcea, județul Bihor, în baza
Sentinței civile nr.401/CA/2012, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia
Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3463/2014;

-suma de 0,3 milioane lei se alocă comunei Căbești, județul Bihor, în baza
Sentinței civile nr.188/CA/2014, rămasă definitivă și irevocabilă prin Decizia
Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2225/2015;
- suma de 0,035 milioane lei se alocă comunei Tuzla, județul Constanța,
pentru finanțarea cheltuielilor aferente serviciilor publice de salvare acvaticăsalvamar și a posturilor de prim ajutor, potrivit prevederilor art.4 alin.(2^1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării
Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 274/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- suma de 22 milioane lei se alocă municipiului Drobeta-Turnu Severin,
prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru
asigurarea, în condiţiile legii, a continuităţii serviciului public de alimentare cu
energie termică în sistem centralizat către populație, în sezonul rece.
d) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale cu suma de
500 milioane lei, a cărei repartizare pe judeţe se face prin hotărâre a Guvernului,
iniţiată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
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 la -13.004,0
milioane lei, respectiv la 1,85% din PIB.
7. Reglementări cu privire la:
- plata în anul 2015 de către persoanele juridice de drept public,
instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de
subordonare, a celei de-a patra tranşă din sumele prevăzute la alin. (2) - (4) al
art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
71/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin excepție de la termenul
prevăzut la art. 35 alin. (5) lit. c) din aceeași ordonanță de urgență. Sumele
necesare pentru plata acestei tranșe se asigură în bugetele ordonatorilor
principali de credite prin rectificarea bugetară;
- în vederea încadrării în buget în clasificație economică a cheltuielilor
cu indemnizația de cazare efectuate conform Hotărârii Guvernului nr. 518/1995
cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de
credite să majoreze creditele bugetare aprobate la titlul 10 „Cheltuieli de
personal”, articolul 10.01 „Cheltuieli salariale în bani”, alineatul 10.01.13

„Indemnizații de delegare”, prin diminuarea corespunzătoare a creditelor
bugetare aprobate la titlul 20 „Bunuri și servicii”, articolul 20.06 „Deplasări,
detașări, transferări”, alineatul 20.06.02 „Deplasări în străinătate”.
- reducerea perioadei de aplicabilitate a valorii de maximum 100
milioane lei anual, aferentă finanțărilor rambursabile a căror contractare poate fi
autorizată în acest an pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială
potrivit Legii nr.182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi
în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, până la data de 15 noiembrie 2015.
Această măsură va avea un impact pozitiv pentru autoritățile administrației
publice locale cu capacitate ridicată de contractare de împrumuturi, care au
demarat negocieri pentru realizarea de proiecte de mare anvergură alături de
instituții financiare internaționale sau locale, oferindu-le astfel posibilitatea de a-și
asigura resursele financiare necesare pentru finanțarea acestor proiecte;
- plata la scadenţă a dobânzilor aferente titlurilor de stat de tip
benchmark până la sfârșitul anului bugetar numai din bugetul de stat, nu şi din
bugetul Trezoreriei Statului. Propunerea are în vedere echilibrarea bugetului
Trezoreriei Statului ținând cont de diminuarea volumului dobânzii acumulate
încasate la bugetul Trezoreriei Statului față de datele estimate pentru anul 2015.
Față de programul indicativ de emisiuni de titluri de stat pe anul 2015, prin care
s-a prevăzut redeschiderea emisiunilor de obligațiuni de tip benchmark în scopul
creșterii lichidității acestor titluri pe piața secundară, pe parcursul anului, având
în vedere modificarea condițiilor de piață, începând cu luna aprilie, s-a impus
modificarea structurii pe maturitățile aferente redeschiderilor de emisiuni de tip
benchmark;
- acoperirea eventualului deficit al bugetului Trezoreriei Statului, rezultat
ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate la încheierea exercițiului
bugetar 2015, din excedentul din anii precedenți. Propunerea are în vedere
identificarea sursei de acoperire a eventualului deficit al bugetului Trezoreriei
Statului pe anul 2015, din excedentul din anii precedenți al acestuia. Acest
eventual deficit poate să intervină numai dacă volumul dobânzii acumulate
încasate la bugetul Trezoreriei Statului nu se realizează la nivelul datelor
estimate pentru anul 2015;
- introducerea unei prevederi potrivit căreia Ministerul Finanțelor
Publice este autorizat să efectueze plăți din bugetul Ministerului Finanțelor
Publice-Acțiuni Generale pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte
legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de
contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele
externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora din bugetul de stat.
Propunerea are în vedere acoperirea unor potențiale costuri neprevăzute ce pot
să apară la lansarea emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele externe, și la plata
serviciului datoriei publice aferente acestor emisiuni, și care nu pot fi avute în
vedere la momentul contractării;

- plata salariilor pentru luna decembrie 2015 ale persoanelor care își
desfășoară activitatea, potrivit legii, în cadrul proiectelor finanțate din fonduri
externe nerambursabile, ce fac subiectul cheltuielilor eligibile în cadrul
proiectelor, conform prevederilor art.2 alin.(1) lit.a) din Hotărârea Guvernului
nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operațiunilor finanțate din programele operaționale, până la data de 31
decembrie 2015.
Având în vedere contractele de finanțare cu termen de finalizare luna
decembrie 2015 unde cheltuielile salariale sunt considerate cheltuieli
eligibile, salariile aferente lunii decembrie ar trebui să fie efectiv
plătite până la data limită de eligibilitate a cheltuielilor pentru
perioada de programare 2007-2013 adică până la 31 decembrie 2015. În caz
contrar aceste cheltuieli, deși cuprinse în bugetul proiectului, nu vor
putea fi considerate eligibile, deci valoarea proiectelor se diminuează
cu aceste sume, ele rămânând cheltuieli definitive de la bugetul
statului sau bugetul beneficiarului. Această măsură, mărește gradul de
absorbție a fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013.

3. Alte informaţii
Pentru ca proiectul de act normativ să poată fi aprobat este necesară
derogarea de la prevederile art.12 lit. a)-c), art.17 alin. (2), art.24 și ale art. 26
alin.(4)-(5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 republicată, de
la prevederile art.2, art.3 alin.(5)-(7) din Legea pentru aprobarea plafoanelor unor
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 nr.182/2014, de la
art.47 alin.(3) din Legea privind finanțele publice nr.500/2002 cu modificările și
completările ulterioare, precum și de la termenul prevăzut la art. 35 alin. (5) lit. c)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
71/2015, cu modificările și completările ulterioare:
1. Prin derogare de la prevederile art.12 lit.b) și art.26 alin.(5) din Legea
responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, și ale art.3 alin.(7) din
Legea nr.182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, plafonul soldului primar al bugetului general
consolidat este de - 2.787,8 milioane lei.
2. Prin derogare de la prevederile art.12 lit.a)-c), art.17 alin.(2), art.24 și
art.26 alin.(4)-(5) din Legea nr.69/2010, republicată, ale art.2 și ale art.3 alin.(5)(7) din Legea nr.182/2014:
a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în

produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,85%;
b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat,
exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2015 de 7,4%;
c) pentru anul 2015, 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 2015, precum și plafonul nominal al soldului
bugetului de stat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență;
d) pentru anul 2015, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din
bugetul general consolidat este de 52.139,8 milioane lei, din bugetul de stat este
de 21.256,3 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativteritoriale este de 22.639,8 milioane lei, din bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate este de 169,0 milioane lei, din bugetul
instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de
7.521,2 milioane lei și din alte bugete componente ale bugetului general
consolidat 275,6 milioane lei.
Prin proiectul de act normativ au fost necesare intervenţii legislative
asupra Legii nr.182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi
în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 în scopul reducerii perioadei de
aplicabilitate a valorii de maximum 100 milioane lei anual aferentă finanțărilor
rambursabile a căror contractare poate fi autorizată în anul 2015 pentru o
unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, până la data de 15 noiembrie 2015.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de
stat
Nu este cazul
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Nu este cazul

3. Impactul social
Prin proiectul de ordonanță de urgență se asigură achitarea, în avans, a celei
de-a IV-a tranșe aferente anului 2016 din obligațiile de plată ale instituțiilor și
autorităților publice față de personalul din sectorul bugetar care a obținut
drepturi de natură salarială prin hotărâri judecătorești devenite executorii până
la data de 31 decembrie 2014.
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul
5. Alte informaţii
Prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2015 se pot rezolva,
în principal, următoarele probleme:
• includerea în buget a sumelor destinate majorărilor salariale aprobate
personalului din unitățile sanitare începând cu 1 octombrie 2015 potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi
alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe;
• plata drepturilor de asistență socială și a taxelor de transmitere a
acestora;
• plata rentei viagere a sportivilor;
• finanțarea de bază a învățământului superior, asigurarea burselor,
manualelor școlare, finanțarea investițiilor;
• alocarea de fonduri pentru finanțarea cheltuielilor determinate de
susținerea sistemului de protecție a copilului precum și a centrelor de
asistență socială a persoanelor cu handicap;
• asigurarea finanțării cheltuielilor de personal din învățământul special, din
centrele județene de resurse și asistență educațională, precum și ale
unităților de învățământ preuniversitar de stat;
• plata tranșei a IV-a aferentă anului 2016 din titlurile executorii având ca
obiect acordarea de drepturi salariale obținute în instanță de către
personalul din sectorul bugetar;
• asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în
vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele

anului;
• asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor
administrativ-teritoriale până la finele anului;
• corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor
macroeconomici şi cu execuţia bugetară pe primele opt luni ale anului;
• posibilitatea autorităților administrației publice locale cu capacitate
ridicată de contractare de împrumuturi, care au demarat negocieri pentru
realizarea de proiecte de mare anvergură alături de instituții financiare
internaționale și locale de a-și asigura resursele financiare necesare
pentru finanțarea acestor proiecte.
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)
Indicatori
1.
Modificări
ale
veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) bugetul de stat
b) bugetul general centralizat al
unităţilor administrativ teritoriale
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat
d) bugetul asigurărilor pentru
şomaj
e) bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate
f) credite externe acordate
ministerelor
g) bugetul instituţiilor/
activităţilor finanţate integral
şi/sau parţial din venituri proprii
h) bugetul fondurilor externe
nerambursabile
i) bugetul Companiei Naţionale
de
Autostrăzi
şi
Drumuri
Naţionale din România
j) sume care se consolidează

- milioane
Următorii
4 ani

Anul curent
+2.624,2
-740,1
+4.119,2
-0,8
+7,8
+361,5
0
+692,8
+4,7
-1.597,7
-223,2

lei Media
pe 5 ani

2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) bugetul de stat
b) bugetul general centralizat al
unităţilor administrativ teritoriale
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat
d) bugetul asigurărilor pentru
şomaj
e) bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate
f) credite externe acordate
ministerelor
g) bugetul instituţiilor/
activităţilor finanţate integral
şi/sau parţial din venituri proprii
h) bugetul fondurilor externe
nerambursabile
i) bugetul Companiei Naţionale
de
Autostrăzi
şi
Drumuri
Naţionale din România
j) sume care se consolidează
k) cheltuieli de natura datoriei
publice incluse în buget
3. Impact financiar, plus/minus, din
care:
a) bugetul de stat
b) bugetul general centralizat al
unităţilor administrativ teritoriale
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat
d) bugetul asigurărilor pentru
şomaj
e) bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate
f) credite externe acordate
ministerelor
g) bugetul instituţiilor/
activităţilor finanţate integral
şi/sau parţial din venituri proprii
h) bugetul fondurilor externe
nerambursabile

+2.632,6
+2.985,4
+2.982,2
-2,6
-108,5
+361,5
0
+220,0
+4,7
-1.597,7
-223,2
-1.989,0
-8,5
-3.725,5
+1.137,0
+1,8
+116,4
0
0
+472,8
0

i) bugetul Companiei Naţionale
de
Autostrăzi
şi
Drumuri
Naţionale din România
j) sume care se consolidează
k) cheltuieli de natura datoriei
publice incluse în buget
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare

0
0
+1.989,0

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 nr.182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015;
Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, cu modificările ulterioare;
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 a fost dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog
Social, constituită la nivelul Ministerului Finanţelor Publice, la care au participat
reprezentanţi ai organismelor interesate, conform minutei şedinţei
nr.648.852/21.10.2015, din care rezultă faptul că partenerii sociali au fost de
acord cu promovarea proiectului.
Ministerul Finanţelor Publice a solicitat opinia Consiliului Fiscal asupra
proiectului de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2015, cu adresa nr.419.367 din 20.10.2015.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 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.521/2005 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.750/2005 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 nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, 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 urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2015 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
urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2015 pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE,
Eugen Orlando Teodorovici

AVIZAT,

AVIZAT,

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI,
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI
PERSOANELOR VÂRSTNICE

MINISTRUL JUSTIŢIEI

Rovana Plumb

Robert-Marius Cazanciuc

