NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Ordonanţa Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Bugetul de stat pe anul 2013 aprobat prin Legea bugetului de stat pe
anul 2013, nr.5/2013 a fost elaborat în condiţiile evoluţiilor internaţionale
estimate la acea dată, luând în calcul o creştere a produsului intern brut de 1,6%
pentru acest an.
Proiecţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare a fost realizată pe baza
indicatorilor macroeconomici estimaţi la data elaborării legii bugetului de stat pe
anul 2013 şi pe baza reglementărilor în domeniul fiscal, aplicabile pentru anul
2013.
Estimarea indicatorilor bugetari a avut în vedere atingerea unui nivel al
deficitului bugetar iniţial de 2,1% din produsul intern brut potrivit metodologiei
cash.
În temeiul art.6 din Legea privind finanţele publice, nr.500/11.07.2002,
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, Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/16.04.2010
dispune la art.15 că orice rectificare a bugetului de stat trebuie să aibă în vedere
concluziile raportului semestrial privind situaţia economică şi bugetară publicat

precum şi opinia Consiliului Fiscal cu privire la acesta.
În acest context, principalele elemente care stau la baza
rectificării bugetare pe anul 2013 sunt:
¾ Evoluţia economică din prima parte a anului a fost superioară
estimărilor iniţiale, dar bazată mai mult pe cererea externă decât pe
consum şi investiţii; în această perioadă exporturile s-au majorat
semnificativ, importurile s-au redus, iar cererea internă a fost
aproximativ la acelaşi nivel ca în aceiaşi perioadă din 2012; aceste
modificări structurale nu au fost favorabile pentru evoluţia veniturilor
bugetare.
¾ În primul trimestru din acest an produsul intern brut s-a majorat cu
2,2% ca urmare a contribuţiei pozitive a exportului net (4,5 procente),
a contribuţiei negative a cererii interne finale (1,3 procente) şi a
stocurilor (1 procent); exporturile de bunuri şi servicii s-au majorat cu
9,1% în timp ce importurile de bunuri şi servicii s-au redus cu 0,1%.
Cererea internă finală a contribuit negativ la creşterea produsului
intern brut, consecinţă a scăderii cheltuielilor cu consumul privat cu
0,3%, a cheltuielilor cu consumul public cu 0,2% şi a formării brute de
capital fix cu 5,4%.
¾ În primele cinci luni producţia industrială a crescut cu 6,1%, după ce
în primul trimestru a înregistrat o creştere cu 4,7%. Majorarea
producţiei industriale s-a datorat în principal industriei prelucrătoare
care s-a situat la 7,8%.
¾ În sectorul extern, exporturile de bunuri, în primele 5 luni ale anului

curent, au cunoscut o majorare cu 5,7%. Dinamica exportului
extracomunitar a fost de 8,2% situându-se astfel cu 2,5 puncte
procentuale peste creşterea exporturilor totale. Importurile de bunuri
în primele luni ale acestui an s-au redus cu 1,9%, în principal ca
urmare a diminuării importurilor din zona extracomunitară cu 15,8%.
Ca urmare a acestei evoluţii, deficitul balanţei comerciale FOB-CIF a
României a înregistrat o valoare de 2.184,9 milioane euro, fiind cel
mai mic deficit aferent acestei perioade, din ultimii 5 ani.
¾ Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea

realizării unei creşteri economice în jurul a 2% faţă de 1,6% cât se
estima la elaborarea legii bugetului de stat şi un produs intern
brut în valoare nominală de 626,2 miliarde lei, faţă de 623,3
miliarde lei cât s-a estimat iniţial. Majorarea valorii nominale a
produsului intern brut a avut la bază recalcularea acesteia pentru anii
2010 şi 2011 şi publicarea datelor provizorii pentru 2012, de către
Institutul Naţional de Statistică.

¾ În luna iunie, creşterea preţurilor de consum s-a situat, faţă de
sfârşitul anului anterior, la 2,07%. Rata anuală a inflaţiei a ajuns la
5,37%, cele mai mari creşteri înregistrându-se la mărfurile
nealimentare (5,84%) şi la mărfurile alimentare (5,76%). Evoluţia din
primul semestru a inflaţiei, peste estimările iniţiale, va conduce la
majorarea mediei anuale de la 4,3%, la 4,5% şi a deflatorului
produsului intern brut de la 4,4% la 4,6%.
Faţă de bugetul iniţial veniturile bugetului de stat pe anul 2013 s-au majorat
cu 1.684,1 milioane lei, datorită aplicării prevederilor unor acte normative în
vigoare, influenţele situându-se în principal la:
-

+435,1 milioane lei la Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea
utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi ca urmare a
sumelor încasate din închirierea benzilor de frecvenţă pentru
telefonie mobilă de la Ministerul Apărării Naţionale potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.11/2012 privind
stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvenţe
radio 830-862 MHz, 1747,5-1785 MHz, 1842,5-1880 MHz şi
2500-2690MHz, cu modificările şi completările ulterioare;

-

+315,4 milioane lei venituri nefiscale ca urmare a sumelor
încasate din vânzarea certificatelor de gaze cu efect de seră
alocate României;

-

+933,6 milioane lei la sume primite de la UE în contul plăţilor
efectuate provenind din sumele încasate din top-up potrivit
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2009
privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu
modificările şi completările ulterioare.

Cheltuielile bugetului de stat, faţă de prevederile iniţiale, s-au majorat cu
suma de 1.684,1 milioane lei, influenţele regăsindu-se la următoarele
categorii de cheltuieli:
-

+933,6 milioane lei proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile postaderare reprezentând cofinanţare din
sumele provenite din top-up;

-

+652,8 milioane lei pentru finanţarea proiectelor de investiţii in
principal din sume incasate din vânzarea certificatelor de gaze
cu efect de seră alocate României si sume încasate din
închirierea benzilor de frecvenţă pentru telefonie mobilă de la

Ministerul Apărării Naţionale;
-

+186,5 milioane lei, din care 104,0 milioane lei pentru
finanţarea liniei de Metrou Drumul Taberei-Universitate din
sumele obţinute din vânzarea certificatelor de gaze cu efect de
seră alocate României şi 79,0 milioane lei pentru
achiziţionarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice de microbuze şcolare potrivit
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.12/2013 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

• analiza rezultatelor bugetare derulate pe parcursul primelor şase
luni ale anului 2013 scoate în evidenţă faptul că execuţia bugetului
general consolidat s-a încheiat cu un deficit de -6,63 miliarde lei, respectiv
1,06% din produsul intern brut faţă de -6,79 miliarde lei, respectiv 1,16%
din produsul intern brut realizat la aceeaşi dată a anului precedent, fapt ce
confirmă continuarea procesului de consolidare fiscală şi încadrarea în
parametrii stabiliţi cu partenerii externi (CE, FMI, BM).
9 Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de aproximativ 97,5
miliarde lei, reprezentând 15,6% din produsul intern brut, au fost cu
4,8% mai mari în termeni nominali faţă de aceeaşi perioadă a anului
precedent.
¾ Încasările din impozitul pe venit şi contribuţiile de asigurări
sociale au crescut cu +9,3% şi respectiv +4,3%, datorită creşterii
veniturilor salariale, ca urmare a măsurilor de reîntregire a salariilor
personalului bugetar şi a majorării salariului minim de la 1 februarie
2013.
¾ Veniturile din TVA au crescut cu 2,3% faţă de aceeaşi perioadă a
anului precedent, în condiţiile în care încasările din TVA au crescut
cu 4,8%, în timp ce rambursările de taxă au fost cu 14,8% mai mari.
¾ Accizele au crescut (+4,2%) ca urmare a majorării accizei la
motorină începând cu ianuarie 2013 şi a cursului de schimb luat
în calcul la plata accizelor.
¾ Încasările din impozitul pe profit s-au redus cu 5,5% faţă de
aceeaşi perioadă a anului 2012, în principal ca urmare a
regularizării plăţilor efectuate de băncile comerciale.
¾ Creşteri semnificative s-au înregistrat la încasările din dividende
(+334 milioane lei) precum şi la taxa pe utilizarea bunurilor ca
urmare a încasării taxelor de licenţă pentru acordarea drepturilor de
utilizare a frecvenţelor radio (+2,1 miliarde lei).

¾ Sumele primite de la Uniunea Europeană în contul plăţilor
efectuate îşi menţin evoluţia ascendentă, fiind cu 21% mai mari faţă
de cele din luna precedentă.
9 Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 104,2 miliarde lei,
reprezentând 16,7% din produsul intern brut, au crescut în termeni
nominali cu 4,3% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. S-au
înregistrat creşteri la:
¾ Cheltuielile de personal (+18,0%) ca urmare a reîntregirii salariilor
personalului bugetar şi a plăţii hotărârilor judecătoreşti.
¾ Cheltuielile cu bunuri şi servicii cu 6,8%, ca urmare a accelerării
procesului de achitare a arieratelor de către autorităţile locale şi a
plăţilor din fondul naţional de sănătate.
¾ Subvenţii cu 9,3%;
¾ Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital,
precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din
surse interne şi externe, au fost de 12,2 miliarde lei (1,96% din
produsul intern brut).
.
• finalizarea cu succes a acordului cu Fondul Monetar Internaţional,
prin închiderea evaluărilor 7 şi 8, care reflectă îmbunătăţirea situaţiei
macroeconomice a României şi progresele realizate în direcţia reformelor
structurale, România îndeplinind toate cele cinci acţiuni prealabile
prevăzute în Acordul stand-by.
În acest context se prefigurează încheierea unui nou acord de tip
preventiv cu Fondul Monetar Internaţional, aceasta reprezentând un
semnal de încredere atât pentru pieţele financiare internaţionale cât şi
pentru investitorii străini, iar acest lucru se va reflecta în îmbunătăţirea
climatului economic din ţara noastră. Întrucât economia continuă să
rămână vulnerabilă la evoluţiile externe, se impune continuarea
implementării cu fermitate a politicilor şi menţinerea rezervelor fiscale,
monetare şi a celor din sectorul financiar pentru a se asigura protecţia faţă
de riscuri.
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 2013,
precum şi pentru corelarea planificării bugetare cu evoluţia prognozată a
indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului
se impune rectificarea bugetului de stat pe anul 2013.

2. Schimbări preconizate
Ca urmare a luării în considerare a unei creşteri economice de 1,9% faţă
de 1,6% cât a fost avut în vedere la elaborarea bugetului de stat pe anul 2013 şi
a creşterii produsului intern brut nominal estimat de la 623.314 milioane lei la
626.200 milioane lei, prin proiectul de act normativ se propune:
1. Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2013:
a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2013, se diminuează, pe sold,
cu suma de -1.909,3 milioane lei (-0,3% din produsul intern brut) şi se reflectă,
în principal, pe următoarele categorii de venituri:
- impozit pe profit: -852,0 milioane lei ( -0,13% din produsul intern brut);
- alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane
juridice: -214,0 milioane lei;
- taxa pe valoarea adăugată: -786,3 milioane lei (-0,12% din produsul
intern brut);
- accize: -460,0 milioane lei (-0,07% din produsul intern brut);
- sume primite de la U.E. în contul plăţilor efectuate: -40,0 milioane lei.
Principalele venituri ale bugetului de stat care se majorează în urma
rectificării bugetare sunt:
- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe
desfăşurarea de activităţi: +413,0 milioane lei (0,06% din produsul intern brut);
- alte impozite şi taxe fiscale: +30,0 milioane lei.
b) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2013 se diminuează, pe
sold, cu suma de -704,7 milioane lei (-0,11% din produsul intern brut).
La reducerea cheltuielilor bugetului de stat a fost avută în vedere şi
eliminarea blocajului sumelor reţinute de 10% din bugetul aprobat, în
conformitate cu prevederile art. 21 din Legea privind finanţele publice,
nr.500/11.07.2002, cu modificările şi completările ulterioare, la toţi ordonatorii
principali de credite.
Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se
prezintă astfel:

9 Cheltuielile de personal cresc cu +61,1 milioane lei;
9 Cheltuielile cu bunuri şi servicii cresc cu +27,2 milioane lei;
9 Cheltuielile cu dobânzi se diminuează cu -10,1 milioane lei;
9 Subvenţiile se diminuează cu -2,2 milioane lei;
9 Transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu
+13,0 milioane lei;
9 Alte transferuri se diminuează cu -289,1 milioane lei (-0,04% din produsul
intern brut);
9 Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare
se diminuează cu -857,2 milioane lei (-0,13% din produsul intern brut);
9 Cheltuielile cu asistenţa socială se diminuează cu -90,6 milioane lei;
9 Alte cheltuieli se diminuează cu -28,4 milioane lei;
9 Fondurile de rezervă se majorează cu +82,0 milioane lei;
9 Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă cresc cu
+234,9 milioane lei;
9 Cheltuielile de capital cresc cu +155,9 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 Sănătăţii: +1.073,4 milioane lei; Din această sumă s-a asigurat
suplimentar 90,0 milioane lei pentru continuarea proiectului de reabilitare a
maternităţilor, finanţat din fonduri externe rambursabile şi s-au majorat
transferurile de echilibrare alocate Bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate ale cărui cheltuieli s-au majorat cu 569,0
milioane lei pentru Programe de sănătate şi decontarea medicamentelor cu
şi fără contribuţie personală.
• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: +904,9
milioane lei;
• Ministerul Justiţiei: +158,7 milioane lei;

• Ministerul Afacerilor Interne: +104,9 milioane lei;
• Ministerul Apărării Naţionale: +77,0 milioane lei;
• Ministerul Afacerilor Externe: +51,3 milioane lei;
• Serviciul Român de Informaţii: +30,0 milioane lei;
• Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice: +29,8 milioane lei;
• Ministerul Public: +20,5 milioane lei;
• Serviciul de Informaţii Externe: +10,0 milioane lei;
b2) diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, între care
menţionăm, în principal:
• Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice: -1.148,3 milioane lei; Propunerea de diminuare are în vedere
economiile înregistrate pe primele 6 luni ale anului la acţiunile de
„Asistenţă socială” finanţate de la bugetul de stat, precum şi la cele
finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, căruia i se asigură
transferuri de echilibrare din bugetul acestui minister.
• Ministerul Transporturilor: -953,5 milioane lei;
• Secretariatul General al Guvernului: -535,7 milioane lei;
• Ministerul Educaţiei Naţionale: -235,6 milioane lei; S-a majorat capitolul
„Învăţământ” titlul „Cheltuieli aferente proiectelor finanţate din fonduri
externe rambursabile” cu 40,0 milioane lei pentru reabilitarea de şcoli,
grădiniţe şi campusuri universitare. Totodată, s-a redus suma blocată de
10% potrivit prevederilor art. 21 din Legea privind finanţele publice,
nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare la capitolul
„Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare” precum şi la fonduri
externe nerambursabile.
• Ministerul Finanţelor Publice: -66,6 milioane lei;
• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: -61,1 milioane lei;
• Ministerul Fondurilor Europene: -53,5 milioane lei;
• Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară
Alimentelor: -53,3 milioane lei;

şi

pentru

Siguranţa

• Ministerul Tineretului şi Sportului: -20,7 milioane lei.
2. Bugetul fondurilor provenite din credite externe se majorează, pe sold,
cu suma de +115,8 milioane lei, influenţă care se regăseşte la Ministerul
Afacerilor Interne +116,3 milioane lei şi la Ministerul Transporturilor -0,5 milioane
lei.
3. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
Faţă de programul iniţial aprobat pe anul 2013 atât veniturile cât şi
cheltuielile acestui fond se majorează cu sumele încasate din taxa de clawback
estimată până la sfârşitul anului încasate potrivit prevederilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unei contribuţii pentru
finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. Suma estimată a se încasa până
la sfârşitul anului 2013 este de 1.083,0 milioane lei.
Prin proiectul de act normativ acest buget se majorează atât la venituri,
cât şi la cheltuieli cu suma de +569,0 milioane lei.
Pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 935,6
milioane lei care se alocă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Sănătăţii.
4. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2013 se majorează cu suma de 1.012,5 milioane lei şi
se alocă bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale astfel:
• suma de 6,5 milioane lei se alocă unor unităţi administrativ-teritoriale
din judeţul Suceava, potrivit prevederilor art.XII alin.(1), lit.c) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare,
aprobată prin Legea nr.240/2011, pentru achitarea restanţelor şi rambursarea
plăţii scadente la împrumutul extern, contractat pentru realizarea Programului
“Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava;
• suma de 4,0 milioane lei se alocă unor unităţi administrativ-teritoriale
din judeţul Constanţa, potrivit prevederilor art.4 alin.(2), din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul
activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.274/2006, cu modificările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor aferente
funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de
prim ajutor în sezonul 2013 pe plajele cu destinaţie turistică;
• suma de 2,0 milioane lei se alocă bugetului propriu al judeţului
Dâmboviţa pentru finalizarea investiţiei “Hangar Aeronavă C-130 Hercules” în
cazarma 546 Otopeni;

• suma de 1.000 milioane lei se alocă, pe judeţe, în scopul achitării
plăţilor restante înregistrate în contabilitatea unităţilor administrativ-teritoriale,
inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local, şi a
spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale la data de
31 iulie 2013, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări ori faţă de bugetul de
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale potrivit
normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
5. În proiectul de act normativ se propune la Camera Deputaţilor
suplimentarea cu 10 a numărului de posturi finanţate din venituri proprii,
începând cu data de 1 iulie 2013, ca urmare a aprobării noii structuri
organizatorice a serviciilor Camerei Deputaţilor, prin Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.21/18 iunie 2013 privind structura organizatorică a serviciilor
Camerei Deputaţilor. Suplimentarea s-a făcut prin diminuarea cu acelaşi număr
a posturilor finanţate de la bugetul de stat, respectiv de la 1905 la 1895.
6. Efectuarea de redistribuiri în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în
vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite până la
sfârşitul anului.
7. Majorarea deficitului bugetului general consolidat de la 13.394,1
milioane lei cât a fost estimat iniţial, respectiv 2,1% din produsul intern brut, la
14.700,0 milioane lei, respectiv 2,3% din produsul intern brut, în baza cash, ca
urmare a luării în considerare şi a impactului Programului naţional de dezvoltare
a infrastructurii şi menţinerea la 2,4% din produsul intern brut a deficitului
calculat conform metodologiei Sistemului European de Conturi (ESA95).
3. Alte informaţii
Influenţele introduse prin acest proiect de act normativ asupra creditelor
bugetare au fost stabilite cu luarea în considerare a sumelor reţinute în proporţie
de 10% conform prevederilor art.21 din Legea nr.500/11.07.2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru ca proiectul de act normativ să poată fi promovat este necesară
derogarea de la prevederile art.2 alin.(1) şi art.3 alin.(5), alin.(6) şi alin.(7) din
Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscalbugetar, nr.4/2013 întrucât prin proiectul ordonanţei de rectificare se majorează:
- soldul bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul
intern brut la -2,3%;
- soldul primar al bugetului general consolidat la -3.337,1 milioane lei;

- nivelul nominal al cheltuielilor totale şi de personal pentru bugetul
general consolidat, bugetul de stat, bugetul centralizat al unităţilor
administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate şi alte bugete componente ale bugetului general
consolidat pe anul 2013;
- nivelul nominal al soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de
stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de stat şi ale
altor bugete componente ale bugetului general consolidat.
Influenţele financiare rezultate din măsurile promovate, cât şi majorarea
ţintei de deficit faţă de nivelul iniţial au fost asumate de Guvern şi convenite cu
reprezentanţii organismelor financiare internaţionale, respectiv Fondul Monetar
Internaţional, Comisia Europeană şi Banca Mondială.
Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Nu este cazul.
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
4. Impactul asupra mediului
Nu este cazul.
5. Alte informaţii
Nu este cazul.
Prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2013 se pot
rezolva, în principal, următoarele probleme:

• asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a
activităţii unor instituţii;
• alocarea fondurilor necesare pentru plata de arierate şi pentru
aplicarea Legii nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea
întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia
şi autorităţi contractante;
• asigurarea fondurilor necesare pentru medicamente cu şi fără
contribuţie personală şi medicamente şi materiale sanitare
specifice programelor naţionale de sănătate;
• ajustarea deficitului bugetar în corelaţie cu rezultatele execuţiei
bugetare pe primul semestru al anului 2013 şi cu evoluţia
prognozată a indicatorilor macroeconomici.

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

Anul curent

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

-2.284,1

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 trezoreriei statului

-1.909,3
+2.134,6
-663,2
+181,7
+569,0
0
-1.700,9
+0,1
0

- milioane
Următorii
4 ani

lei Media
pe 5 ani

j) bugetul Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România
k) Fondul Proprietatea
l) sume care se consolidează
m) cheltuieli de natura datoriei
publice incluse în buget
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 trezoreriei statului
j) bugetul Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România
k) Fondul Proprietatea
l) sume care se consolidează
m) 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

-495,1
0
-401,0
0
-978,4
-704,7
+2.134,6
-663,0
+169,3
+569,0
+115,8
-1.700,9
+0,1
0
-495,1
0
-401,0
-2,5
-1.305,7
-1.204,6
0
-0,2
+12,4
0
-115,8

g) bugetul instituţiilor/ activităţilor
finanţate integral şi/sau parţial din
venituri proprii
h)
bugetul
fondurilor
externe
nerambursabile
i) bugetul trezoreriei statului
j) bugetul Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din
România
k) Fondul Proprietatea
l) sume care se consolidează
m) cheltuieli de natura datoriei
publice incluse în buget
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
reducerea veniturilor bugetare

0
0
0
0
0
0
+2,5
-

-

-

-

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;
Nu este cazul.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor
dispoziţii.
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 constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice la care participă
reprezentanţi ai organismelor interesate, conform minutei şedinţei ..................din
care rezultă că partenerii sociali au fost de acord cu promovarea proiectului.
Consiliul Fiscal a transmis opinia asupra proiectului de Ordonanţă a
Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 potrivit
prevederilor art.40 alin.(2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010.
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.521/09.06.2005 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
Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ conform
avizului nr........................
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii Consiliului Economic şi
Social care a formulat aviz favorabil.
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.52/21.01.2003 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 a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2013 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
a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013 pe care îl
supunem Guvernului spre adoptare.
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