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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

SECŢIUNEA 1 
Titlul proiectului 
de act normativ 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
privind măsuri fiscal - bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente 

convenite cu organismele internaţionale şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative 

 
SECŢIUNEA A 2-A Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea 

situaţiei 
actuale 
 

I. Situaţiile financiare trimestriale şi anuale întocmite de autorităţile publice, 
ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, 
instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au 
calitatea de ordonatori principali de credite, precum şi administraţiile judeţene ale 
finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, 
pentru situaţiile financiare centralizate pe ansamblul judeţului şi al municipiului 
Bucureşti privind execuţia bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, se depun la Ministerul Finanţelor Publice, atât pe suport de hârtie cât şi 
în format electronic.   

Situaţiile financiare se întocmesc la nivelul ordonatorilor principali de 
credite printr-un proces de centralizare în sistem piramidal, şi cu mijloace proprii, 
în care ordonatorii secundari de credite centralizează situaţiile financiare proprii cu 
cele ale ordonatorilor terţiari de credite subordonaţi iar ordonatorul principal de 
credite centralizează situaţiile financiare proprii cu cele ale ordonatorilor secundari 
de credite şi ale ordonatorilor terţiari de credite direct subordonaţi.  
Întregul proces de realizare a situaţiilor financiare ale ordonatorilor principali de 
credite este netransparent şi nu se pot accesa informaţiile aferente fiecărui 
ordonator secundar sau terţiar de credite. 

De asemenea situaţiile financiare conţin anexe în baza cash, care cuprind date de 
execuţie bugetară, aceste informaţii regăsindu-se şi în contabilitatea unităţilor 
trezoreriei statului la nivelul cărora sunt deschise conturile instituţiilor publice. 
Rezultă aşadar că execuţiile de casă ale bugetelor se întocmesc şi se centralizează 
pe două canale diferite, atât la nivelul ordonatorilor de credite pe baza datelor din 
contabilitatea proprie, căt şi la nivelul Trezoreriei Statului pe baza datelor din 
conturile de venituri şi de cheltuieli bugetare deschise în contabilitatea acesteia. 
Aceste procese de întocmire şi centralizare a situaţiilor financiare şi execuţiilor 
bugetare la nivelul ordonatorilor de credite implică un volum semnificativ de 
activitate şi se efectuează prin utilizarea de aplicaţii informatice proprii, neunitare 
şi cu costuri semnificative. 
 
    II. Prin Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare,  au fost stabilite principiile, cadrul general 
şi procedurile privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor 
publice, precum şi responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul 
bugetar. 
Legile menţionate mai sus au definit de asemenea angajamentele legale, inclusiv 
condiţiile în care acestea se contractează, fiind stabilită răspunderea ordonatorilor 
de credite în cazul angajării cheltuielilor din  bugete peste nivelul  creditelor 
bugetare sau al creditelor de angajament aprobate.  
Prin prevederile legale respective s-a urmărit responsabilizarea ordonatorilor de 
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credite în utilizarea cu prudenţă şi cu eficienţă a fondurilor publice. 
Cu toate acestea, lipsa unei monitorizări permanente şi a controlului eficient din 
partea statului asupra angajamentelor legale contactate au permis în multe situaţii 
încheierea unor contracte sau alte acte juridice pe seama fondurilor publice care nu 
au putut fi respectate din cauza insuficienţei resurselor bugetare şi care au generat 
arierate semnificative la nivelul unor instituţii publice, cu consecinţe negative 
asupra deficitului bugetului general consolidat în baze accual. 
Reducerea arieratelor este un punct important asumat în Aranjamentele stand-by 
dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, precum şi în întelegerile cu alte 
organisme financiare internaţionale, motiv pentru care se impun măsuri 
suplimentare care să conducă la acest obiectiv. 
 
III. Potrivit legislaţiei în domeniul finanţelor publice, angajarea, lichidarea,  
ordonanţarea şi plata cheltuielilor din fonduri publice se efectuează în limita 
creditelor bugetare şi a creditelor de angajament aprobate în bugetele ordonatorilor 
de credite. Din bugetele aprobate în condiţiile legii la nivelul ordonatorilor 
principali de credite, aceştia repartizează credite bugetare ordonatorilor secundari 
de credite şi ordonatorilor terţiari de credite direct subordonaţi, iar ordonatorii 
secundari de credite, la rândul lor, repartizează credite bugetare ordonatorilor 
terţiari de credite din subordine. 
Bugetele proprii ale ordonatorilor principali de credite şi bugetele repartizate 
către/de către ordonatorii secundari şi terţiari de credite sunt aprobate şi respectiv 
transmise ordonatorilor de credite subordonaţi pe suport de hârtie. 
În scopul efectuării de cheltuieli din fonduri publice, în conformitate cu 
prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a  Guvernului 146/2002, 
privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare „...instituţiile publice, 
indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia de a prezenta 
unităţilor trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetul de venituri şi 
cheltuieli, aprobat şi repartizat pe trimestre în condiţiile legii”. 
În prezent, bugetele se depun la unităţile trezoreriei statului pe suport de hârtie, iar 
verificarea încadrării în bugetele aprobate a plăţilor efectuate de instituţiile publice 
se efectuează manual fără ajutorul unei aplicaţii informatice. 
 
IV. Prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de 
investiţii publice au fost aprobate criteriile pentru selecţionarea obiectivelor de 
investiţii publice finanţate total sau parţial din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) 
din: Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
Având în vedere actualul context macro – economic, substanţial diferit faţă de cel 
existent la momentul aprobării OMFP nr.980 / 2005, se impune elaborarea unui 
nou set de criterii de prioritizare care să conducă la evaluarea şi selecţionarea într-
un mod eficient a proiectelor de investiţii publice semnificative în vederea 
includerii acestora în Programul de investiţii publice al ordonatorilor principali de 
credite. 

V. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
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A. Titlul III „Impozitul pe venit” 
În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor deducerea contribuţiilor de 
asigurări sociale de sănătate  în vederea stabilirii bazei impozabile se efectuează 
potrivit regulilor proprii categoriei de venit, pe surse de venit. 
 
   B. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii” 

Potrivit prevederilor actuale: 
          Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri de natura  veniturilor 

din salarii, veniturilor asimilate salariilor şi veniturilor din pensii, persoanele aflate 
sub protecţia sau în custodia statului, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, 
venituri din activităţi independente, cu excepţia celor din drepturi de proprietate 
intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, precum şi din asocieri 
fără personalitate juridică, nu au obligaţia plăţii contribuţiei indviduale de 
asigurări sociale de sănătate asupra veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor. 
 
 

2. Schimbări 
preconizate 

I. Prin proiectul de OUG se are în vedere crearea unui cadru legal aplicabil  tuturor 
instituţiilor şi entităţilor publice care să asigure implementarea şi funcţionarea 
sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control a situaţiilor 
financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor publice, sistem care va 
asigura integrarea sistemului de raportare contabilă al instituţiilor publice cu 
sistemul de plăţi al Trezoreriei statului şi care va include un modul  pentru 
raportarea şi controlul angajamentelor legale pentru toate nivelurile administraţiei 
publice şi un modul pentru raportare şi modificare bugete. 
Prin implementarea sistemului naţional de verificare, monitorizare, raportare şi 
control a situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor entităţilor 
publice se asigură :  

- introducerea în sistem de către entităţile publice a unor date şi formulare de 
raportare simplificate, în format electronic, standardizat, securizat având ca 
efect creşterea gradului de încredere a datelor colectate prin validări 
încrucişate cu date din sistem şi furnizarea de informaţii de încredere 
pentru uzul intern al MFP, al instituţiilor publice, al altor instituţii abilitate; 

- reducerea timpilor de întocmire a situaţiilor financiare şi a altor situaţii de   
      raportare ale  instituţiilor publice şi a costurilor aferente; 
- crearea unor mecanisme electronice pentru agregarea, centralizarea, 

consolidarea şi reconcilierea datelor şi formularelor introduse în sistem pe 
ierarhii de entităţi raportoare, surse de finanţare, sectoare ale administraţiei 
publice, etc; 

- îmbunătăţirea disciplinei financiar-bugetare prin  prevenirea şi reducerea 
arieratelor instituţiilor publice, ca urmare a introducerii de funcţionalităţi 
de monitorizare şi control electronic al angajamentelor legale; 

- validarea automată a plăţilor efectuate din fondurile publice din punct de 
vedere al încadrării acestora în limitele bugetelor aprobate şi a programelor 
actualizate la nivelul fiecărei instituţii publice. 

 
         Astfel, reglementarea propusă stabileşte obligaţiile ordonatorilor de credite 
privind accesul la sistemul naţional şi introducerea datelor de identificare ale 
instituţiilor publice precum şi regulile de bază privind: raportarea situaţiilor 
financiare şi altor tipuri de rapoarte, controlul angajamentelor entităţilor publice, 
raportarea bugetelor entităţilor publice inclusiv interacţiunea Sistemului naţional 
cu entităţile publice raportoare. 
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II. O prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea planificării 
bugetare şi prioritizarea proiectelor de investiţii publice semnificative, pentru a 
spori absorbţia fondurilor UE, în vederea creării spaţiului fiscal şi a susţinerii 
creşterii economice. 
Mai buna prioritizare a proiectelor de investiţii publice semnificative, mutând 
finanţarea de la resursele naţionale către sursele UE, va contribui la îmbunătăţirea 
deficitului fiscal. 
În acest sens, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice s-a înfiinţat Unitatea de 
Evaluare a Investiţiilor Publice, care va contribui la întărirea controlului calităţii în 
procesele de elaborare, prioritizare, evaluare şi gestionare a proiectelor noi de 
investiţii publice. 
Totodată, în cadrul negocierilor purtate de România cu Fondul Monetar 
Internaţional şi Comisia Europeană în cursul lunii iulie 2013 în contextul semnării 
unui potenţial nou aranjament stand-by de tip preventiv, unul din angajamentele 
asumate îl constituie aprobarea prin ordonanţă de Guvern, până la mijlocul lunii 
septembrie 2013, a unor criterii de prioritizare  a proiectelor de investiţii publice 
semnificative (acţiune prealabilă). 
Prin prevederile Capitolului II - criterii de prioritizare a investiţiilor publice 
semnificative din prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă se propune emiterea 
unui nou set de criterii de prioritizare a căror aplicare să determine o utilizare a 
fondurilor bugetare alocate proiectelor de investiţii semnificative de o manieră mai 
echilibrată şi mai eficientă. 
Precizăm faptul că de la aplicarea prevederilor Capitolului II - criterii de 
prioritizare a investiţiilor publice semnificative al prezentei ordonanţe de urgenţă 
sunt exceptate proiectele de investiţii publice din sectorul de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională. Acest tip de investiţii beneficiază de un 
regim special stabilit prin Legea nr.157 / 2007 privind detalierea obiectivelor 
cuprinse în listele de investiţii ale instituţiilor publice din sectorul de apărare 
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională. Potrivit prevederilor menţionate, 
obiectivele specifice acestor sectoare a căror detaliere conţine informaţii clasificate 
potrivit legii se prevăd în poziţii globale în programul de investiţii publice. 

III  Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
A. Titlul III „Impozitul pe venit” 

  
 1. Introducerea obligaţiei organului fiscal competent de a determina, pe categoria 
venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venitul anual realizat ( suma de venituri 
nete anuale) în vederea aplicării prevederilor referitoare la verificarea încadrării în 
plafonul corespunzător anului fiscal respectiv pentru  contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate. 
 2. Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate efectuate în cursul anului se vor 
deduce din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligaţiilor fiscale 
anuale. 
3.  Introducerea obligaţiei organului fiscal competent de a  recalcula  baza  
impozabilă în vederea acordării deductibilităţii contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate şi  de a determina impozitul pe venit datorat.  
 
4. Procedura de aplicarea a prevederilor noi introduse urmează a fi stabilită prin 
ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.” 
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B. Titlul IX2 „Contribuţii sociale obligatorii” 

Se instituie obligaţia de plată a contribuţiei individuale de asigurări sociale de 
sănătate pentru persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor, indiferent dacă acestea mai realizează sau nu şi alte venituri, cu 
condiţia plafonării bazei lunare de calcul a contribuţiei, pentru veniturile din 
cedarea folosinţei bunurilor, în limita a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. 

 
-  Alte informaţii   
 
SECŢIUNEA A 3-A Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
11 Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social               Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
4. Impactul asupra mediului Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
5.  Alte informaţii Nu este cazul. 
 
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) 

- mil lei -

Indicatori Anul 
curent 

Următorii 4 ani Media pe 
5 ani 

 2013 2014 2015 2016 2017  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus din care: 
- 74 - - - - 

 a) buget de stat, din acesta: - - - - - - 
   (i) impozit pe profit - - - - - - 
   (ii) impozit pe venit - -14* - - - - 
 b) bugete locale: - - - - - - 
    (i) impozit pe profit - - - - - - 
 c) bugetul asigurărilor  

sociale de stat: 
- - - - - - 

    (i) contribuţii de asigurări de sănătate - 88* - - - - 

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

  
 

 
 

 

 a) buget de stat, din acesta:  
       (i) cheltuieli de personal - - - - - - 
 (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 
 (iii) alte transferuri   - - - - - - 
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 b) bugete locale: - - - - - - 
    (i) cheltuieli de personal - - - - - - 
   (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 
 c) bugetul asigurărilor sociale de stat: - - 

 
- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  (i) cheltuieli de personal - - - - - - 
          (ii) bunuri şi servicii - - - - - - 
3. Impact financiar, plus/minus din care:  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 a) buget de stat - - -  - - - 
 b) bugete locale - - - - - - 
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 
 

*  Estimarea a fost realizată pe baza datelor centralizate 
din declaraţia informativă privind impozitul reţinut la 
sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiar de 
venit  şi din declaraţia privind venitul estimat/norma de 
venit. Ipoteză: 50% din contribuabili nu realizează alte 
categorii de venituri.    
 

 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980 / 2005 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile 
de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice 
• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/ 2005 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile 
de aplicare a acestuia; 
• Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 616 / 2006 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de 
completare a situaţiilor financiare trimestriale ale 
instituţiilor publice în anul 2006, precum şi modelele 
acestora; 
• Ordinul ministrului finanţelor publice nr.629 / 2009 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea 
şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 
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b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii 

2009, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 
decembrie 2003; 
• Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 
din 28 aprilie 2006; 
• Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind stabilirea documentelor justificative 
pentru dobândirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat 
fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor 
de executare silită pentru încasarea sumelor datorate la 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, cu 
modificările şi completările ulterioare, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 
septembrie 2007. 
  

 
2. 

Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia europeană în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi 
europene 

 
 Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative europene 

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 

În procesul de elaborare a proiectului de act normativ au fost 
îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 
privind transparenţa decizională, cu completările ulterioare. 

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 

Nu este cazul. 
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privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice 
locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 

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 

Avizul Consiliului Legislativ şi al Consiliului Economic şi 
Social 
 
Proiectul de act normativ se avizează de către Consiliul 
Economic şi Social. 

6.  Alte informaţii   
 
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  

Proiectul de act normativ se publică pe site-ul Ministerului 
Finanţelor Publice şi este dezbătut în cadrul Comisiei de 
Dialog Social la care participă reprezentanţi ai organismelor 
interesate. 

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 
autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi/sau locale – înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente  

Nu este cazul. 

2.  Alte informaţii Nu este cazul. 
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În considerarea celor prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă privind măsuri 
fiscal - bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
 
 
 
 
           VICEPRIM-MINISTRU,                                                               MINISTRUL DELEGAT 
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE                                                   PENTRU BUGET 
  
 
 
                 DANIEL CHITOIU                                                                         LIVIU VOINEA 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT FAVORABIL: 
 

 

VICEPRIM-MINISTRU,  

MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE 

ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 

 

    Liviu Nicolae DRAGNEA 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII 
 

Eugen Gheorghe NICOLĂESCU 
 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 

  Robert Marius CAZANCIUC 
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VICEPRIM-MINISTRU, 
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

DANIEL CHIŢOIU 
 
 

MINISTRUL DELEGAT PENTRU BUGET 
LIVIU VOINEA 

 
 

SECRETAR DE STAT,          SECRETAR DE STAT,             PREŞEDINTE A.N.A.F., 

  DAN MANOLESCU  GHEORGHE GHERGHINA          GELU ŞTEFAN DIACONU 

 
 

 
SECRETAR GENERAL,                 VICEPREŞEDINTE A.N.A.F., 

CIPRIAN SEBASTIAN BADEA                                CONSTANTIN MIHAIL 

                                                                                                     
             


