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Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
 

LEGEA 
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi  

în cadrul fiscal-bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare 
 aplicabile până la 1 ianuarie 2014 

 

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

Prin adoptarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar şi a unor măsuri financiar – bugetare aplicabile până la 1 
ianuarie 2014 se prevede:  

- aprobarea  plafoanelor pe termen mediu pentru anumiţi indicatori bugetari, 
ceea ce va permite încurajarea deciziilor de politici sustenabile fiscal prin 
cunoaşterea principiilor fiscale şi a regulilor privind veniturile, cheltuielile şi 
soldul bugetar, datoria publică; 

- menţinerea unor măsuri adoptate în anii 2009 - 2011, precum şi adoptarea 
unor noi măsuri care să conducă la reducerea cheltuielilor bugetare; 

- aprobarea acestei legi permite un management solid şi transparent. 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 
A. Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 

• Anul 2010 aducea în prim plan un eveniment legislativ de primă 
importanţă: elaborarea  primei Strategii fiscal bugetare integrată într-un 
orizont pe termen mediu 2011-2013, document instituit de Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010 şi care a fost elaborată în condiţiile în 
care economia mondială a fost afectată de o criză economică şi financiară fără 
precedent din ultimii 75 de ani.  

Aceasta fundamenta în premieră o serie de indicatori bugetari 
(veniturile, cheltuielile, deficitul bugetar, datoria publică) pe un orizont de trei ani, 
şi instituia o conduită austeră şi prudentă a cheltuielilor bugetare prin evidenţierea 
unor principii şi reguli fiscale numerice care trebuiau respectate. 



• Potrivit prevederilor art.18 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
nr.69/2010 odată cu Strategia fiscal-bugetară pe orizontul de referinţă, Guvernul 
va depune la Parlament şi proiectul legii pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar. Ca urmare, în anul 2010 
Parlamentul a aprobat Legea nr.275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor 
indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar prin care s-au stabilit plafoanele 
pentru deficitul bugetului general consolidat exprimat ca pondere în produsul 
intern brut, precum şi pentru cheltuielile de personal exprimate ca pondere în 
produsul intern brut care sunt obligatorii pentru anii 2011 şi 2012. 

• Ceilalţi indicatori bugetari, respectiv: plafoanele privind finanţările 
rambursabile care pot fi contractate, precum şi cele privind tragerile din finanţările 
rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile 
administrativ – teritoriale, plafoanele privind emiterea de garanţii de către Guvern 
prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile administrativ-teritoriale, 
nivelul nominal al cheltuielilor totale şi al cheltuielilor de personal, soldul nominal 
al bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de 
stat, bugetelor fondurilor speciale şi ale altor bugete componente ale bugetului 
general consolidat, precum şi soldul  primar al bugetului general consolidat,  
aprobate de Parlament,  sunt obligatorii pentru anul 2011. 

Astfel, se asigură întărirea disciplinei fiscale şi o mai mare 
responsabilizare a ordonatorilor principali de credite în utilizarea resurselor 
publice. 
B. Aprobarea unor măsuri financiar-bugetare  aplicabile până la 1 ianuarie 
2014 

Obiectivele Strategie fiscal-bugetare pe perioada 2012-2014, constau în 
continuarea consolidării fiscale şi ieşirea ţării din procedura de deficit excesiv în 
anul 2012, prevăzut la 3% din PIB, stabilitatea şi predictibilitatea sistemului fiscal 
prin menţinerea cotei unice, controlul strict al cheltuielilor bugetare şi revizuirea 
acestora prin alocarea unor sume pentru investiţii şi fonduri europene, 
îmbunătăţirea colectării fiscale, reforma sistemului de asistenţă socială, eliminarea 
arieratelor bugetare domeniu  în care s-au realizat progrese. 
            1.1. Astfel, se impune aplicarea şi în anii 2012 şi 2013 a măsurii de 
blocare a ocupării posturilor vacante,  fapt ce va permite reducerea  cheltuielilor 
de personal până la un nivel care să reprezinte 7,2% din produsul intern brut în 
anul 2012 şi 7,1 % în anul 2013. Din aplicarea acestei măsuri se estimează 
economii la cheltuielile de personal de cca. 1.722 milioane lei în anul 2012  şi cca. 
1.997 milioane  lei în anul 2013.  
           
Potrivit art.22 din O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 
2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi completările 
ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ, a fost 



suspendată  ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din instituţiile 
şi autorităţile publice indiferent de modul de finanţare, cu excepţia unui procent de 
maxim 15% din posturile care se vacantează ulterior.   
               1.2. Prin prisma efectului multiplicator şi al aportului direct la formarea 
brută de capital fix, cu reflectare directă în creşterea economică, ponderea cea 
mai mare a fondurilor trebuie alocată finalizării obiectivelor de investiţii şi într-o 
pondere mai redusă la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii”. 
Sumele alocate la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii” sunt destinate cu 
preponderenţă dotării instituţiilor publice cu autoturisme, mobilier, aparatură 
birotică etc. Din aceste considerente interdicţia achiziţionării de  autoturisme, 
mobilier şi aparatură birotică instituită prin O.U.G. nr.34/2009 cu privire la 
rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, 
cu modificările şi completările ulterioare, pentru anii 2009 şi 2010 este necesar să 
fie prelungită şi pentru anii  2012 şi 2013.  
              
          1.3. Potrivit art.136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, „începând cu data de 1 
ianuarie 2008, atribuţiile Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului 
curţilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor vor fi 
preluate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.” Termenul prevăzut pentru intrarea 
în vigoare a acestei prevederi s-a datorat necesităţii de a acorda Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie posibilitatea de a-şi organiza un compartiment economico – 
administrativ care să asigure gestionarea resurselor financiare ale tuturor 
instanţelor. Având în vedere, imposibilitatea finalizării acestor proceduri, prin art. V 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2007, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.97/2008, termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004, 
republicată, a fost prorogat până la data de 1 ianuarie 2009, prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.137/2008, termenul a fost prorogat la 1 ianuarie 2010, 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2009, termenul a fost prorogat la 1 
ianuarie 2011, iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2010, termenul 
a fost prorogat la 1 ianuarie 2012. 
 

    Având în vedere situaţia existentă, este evident că transferul efectiv al 
atribuţiilor nu poate avea loc până la data de 31 decembrie 2011, până la acest 
moment, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie neavând organizat un aparat 
administrativ care să poată asigura desfăşurarea în condiţii de normalitate a 
atribuţiilor ce decurg din calitatea de ordonator principal de credite pentru bugetul 
instanţelor judecătoreşti. 

 
    Prin urmare, în acest context, este necesară asigurarea continuităţii derulării 

contractelor în care Ministerul Justiţiei este parte şi care au ca obiect realizarea 
unor investiţii, repararea sediilor instanţelor, informatizarea. 

 
    Or, această continuitate poate fi realizată de Ministerul Justiţiei, luând în 

considerare rolul acestuia de a asigura, potrivit legii, buna organizare şi 



administrare a justiţiei ca serviciu public, precum şi realitatea că acesta dispune 
atât de experienţa, cât şi de capacitatea tehnică necesară gestionării bugetului 
instanţelor, ceea ce, la acest moment, Instanţa Supremă nu poate oferi.  

     
    Având în vedere faptul că, în lipsa asigurării unui cadru eficient pentru 

administrarea bugetului instanţelor, intrarea în vigoare a dispoziţiilor art.136 din 
Legea nr. 304/2004 poate crea consecinţe grave în ceea ce priveşte buna 
funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi, implicit, îndeplinirii justiţiei, ca serviciu 
public, prezentul proiect de lege propune prorogarea termenului pentru 
dobândirea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a atribuţiilor decurgând din 
calitatea de ordonator principal de credite la data de 1 ianuarie 2014. 
              1.4.  Pentru încadrarea în plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului 
general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut de 7,2% pentru 
anul 2012 şi 7,1% pentru anul 2013, precum şi pentru a se crea premisele 
continuării procesului de reformă în domeniul salarizării personalului plătit din 
fonduri publice, început în anul 2009, prin stabilirea anuală de majorări succesive 
ale salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor lunare de 
încadrare în plată astfel încât să se ajungă la nivelul de salarizare stabilit conform 
anexelor la Legea-cadru nr. 284/2010, se impune amânarea aplicării prevederilor  
Legii nr. 142/1998, Legii nr. 193/2006 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
8/2009 pentru personalul din instituţiile şi autorităţile publice, respectiv acordarea 
tichetelor de masă, tichetelor cadou şi a tichetelor de vacanţă, personalului din 
sectorul bugetar. Impactul financiar asupra cheltuielilor bugetare în cazul acordării 
acestor drepturi  în anul 2012, ar fi de cca. 9.133 milioane lei, din care: 1.544 
milioane lei-tichete de masă, 2.604 milioane lei-tichete cadou şi 4.985 milioane lei 
tichete de vacanţă, iar în anul 2013 de 9.646 milioane lei, din care: 1.598 milioane 
lei-tichete de masă, 2.799 milioane lei-tichete cadou şi 5.249 milioane lei tichete 
de vacanţă. Este de menţionat că, datorită impactului financiar major generat de 
aceste drepturi, încă de la aprobarea lor, anual, prin acte normative a fost 
suspendată acordarea acestora personalului din sectorul bugetar, cu excepţia 
acordarii tichetelor de masa personalului din instituţiile publice finanţate integral 
din venituri proprii. 
  
          1.5. Noua Lege a educaţiei naţionale, nr.1/2011, prevede că pentru 
finanţarea educaţiei naţionale se alocă anual din bugetul de stat şi din bugetele 
autorităţilor publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv, 
iar pentru activitatea de cercetare ştiinţifică se alocă anual, de la bugetul de stat, 
minimum 1% din produsul intern brut al anului respectiv. 
 
      Aplicarea acestor măsuri  ar presupune un efort bugetar suplimentar în anul 
2012 de 22,4 miliarde lei şi de 23,7 miliarde lei în anul 2013. În domeniul cercetării 
ştiinţifice, prin Strategia Europa 2020, România şi-a asumat ca obiectiv naţional 
atingerea, până în anul 2020, a unei ţinte de 2% din produsul intern brut a 
investiţiilor în cercetare şi dezvoltare, atât din surse publice, cât şi din surse 
private.  
 



        1.6. Potrivit prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice,  începând cu anul 2012 urmează să intre în vigoare unele măsuri în ceea 
ce priveşte: 

• acordarea majorării punctajelor lunare cu 25% pentru persoanele care au 
desfăşurat activităţi în condiţii deosebite de muncă după data de 1.04.2001; 

• aplicarea unui indice de corecţie la punctajul mediu anual pentru 
persoanele înscrise la pensie începând cu data de 1 ianuarie 2011, 

măsuri care conduc la cheltuieli suplimentare ale bugetului asigurărilor sociale 
de stat de aproximativ 865 milioane lei la nivelul unui an. 

 

2. Schimbări preconizate 

A. Aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar 
În anul 2011, potrivit prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, 
nr.69/2010, Guvernul va elabora  Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2012-
2014, precum şi proiectul de lege privind aprobarea unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 
ianuarie 2014, pe care le va depune la Parlament. 

• În acest context, plafoanele pentru deficitul bugetului general 
consolidat, exprimat ca pondere în produsul intern brut, precum şi pentru 
cheltuielile de personal, exprimate ca pondere în produsul intern brut, sunt 
obligatorii pentru anii 2012 şi 2013. Pentru anul 2012 cei doi indicatori bugetari 
sunt de - 3% din P.I.B, respectiv 7,2% din P.I.B., în timp ce pentru anul 2013, 
deficitul bugetar va fi de -2,5% din P.I.B. iar cheltuielile de personal de 7,1% din 
P.I.B. 

• Ceilalţi indicatori bugetari, respectiv plafoanele privind finanţările 
rambursabile care pot fi contractate, precum şi cele privind tragerile din finanţările 
rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unităţile 
administrativ – teritoriale, plafoanele privind emiterea de garanţii de către Guvern 
prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile administrativ-teritoriale, 
nivelul nominal al cheltuielilor totale şi al cheltuielilor de personal, soldul nominal 
al bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de 
stat, bugetelor fondurilor speciale şi al altor bugete componente ale bugetului 
general consolidat, precum şi soldul  primar al bugetului general consolidat  
aprobate de Parlament,  sunt obligatorii pentru anul 2012 
Proiectul de lege privind aprobarea unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal 
bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014 a 
fost elaborat pe baza obiectivelor, măsurilor şi ţintelor prevăzute în Strategia 
fiscal bugetară pentru perioada 2012-2014 aprobată de Guvern.          

Plafoanele de cheltuieli prevăzute în Strategia fiscal bugetară pentru 
perioada 2012-2014 reprezintă limite maxime, sunt indicative şi pot fi revizuite 
potrivit prevederilor Legii responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010 pe parcursul 



etapelor de pregătire a proiectului de buget pentru anul 2012. 
Proiectul de act normativ va fi depus la Parlament, însoţit de Strategia 

fiscal-bugetară pentru perioada 2012-2014 aprobată de Guvern, ca document de 
fundamentare. 

 
B. Aprobarea unor măsuri financiar-bugetare  aplicabile până la 1 ianuarie 
2014 
Obiectul Capitolului II din prezentul proiect de lege îl constituie aprobarea unor 
măsuri financiar-bugetare menite să asigure respectarea plafoanelor de cheltuieli 
bugetare prevăzute în Strategia fiscal bugetară pe perioada 2012-2014  şi care 
vor fi avute în vedere la elaborarea bugetelor pe anii 2012 şi 2013, prin: 

- Aplicarea şi în anii 2012 şi 2013 a restricţiilor prevăzute la art. 22 şi 24 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetară 
pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, cu modificările şi 
completările ulterioare, referitoare la ocuparea posturilor vacante şi la interdicţia 
achiziţionării de  autoturisme, mobilier şi aparatură birotică. 

-Amânarea pâna la data de 1 ianuarie 2014 a aplicării prevederilor Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările 
ulterioare, în ceea ce priveşte preluarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
a atribuţiilor Ministerului Justiţiei referitoare la gestionarea bugetului curţilor de 
apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate şi al judecătoriilor. 

- Amânarea până în anul 2014 a aplicării prevederilor Legii nr. 142/1998 privind 
acordarea tichetelor de masă pentru personalul din instituţiile şi autorităţile 
publice, cu excepţia celor finanţate integral din venituri proprii. 

- Amânarea până în anul 2014 a aplicării prevedrilor Legii nr. 193/2006 şi a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 referitoare la acordarea de tichete 
cadou şi respectiv tichete de vacanţă pentru personalul din autorităţile şi instituţiile 
publice. 
     - Amânarea aplicării unor  prevederi din Legea educaţiei naţionale, nr.1/2011 
cu privire la nivelul finanţării educaţiei şi cercetării ca pondere în produsul intern 
brut , până la 1 ianuarie  2014. 
    - Având în vedere faptul că, lipsa asigurării unui cadru sustenabil de 
implementare a Legii privind sistemul unitar de pensii publice, nr.263/2010, 
intrată în vigoare de la 1 ianuarie 2011, poate crea consecinţe grave în ceea ce 
priveşte acordarea drepturilor de asigurări sociale şi majorarea deficitului 
bugetului asigurărilor sociale de stat, se propune amânarea până în anul 2014 a 
aplicării prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice în 
ceea ce priveşte: 

                  ● acordarea majorării punctajelor lunare cu 25% pentru persoanele 
care au desfăşurat activităţi în condiţii deosebite de muncă după data de 
1.04.2001; 
 



• aplicarea unui indice de corecţie la punctajul mediu anual pentru 
persoanele înscrise la pensie începând cu data de 1 ianuarie 2011. 

Prin promovarea acestei legi se asigură o legătură mai strânsă între 
cadrul fiscal-bugetar şi proiectul anual de buget în sensul că: 

• ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale vor elabora propunerile 
de cheltuieli bugetare în concordanţă cu respectarea limitelor specificate pentru 
indicatorii bugetari, menţionaţi mai sus, din cadrul fiscal-bugetar aprobat ; 

• va permite o nouă abordare a resurselor pentru ministere; 

• va oferi prognoze de venituri şi cheltuieli fundamentate pe politici şi 
strategii sectoriale. 

3. Alte informaţii 

Măsurile propuse au un impact financiar asupra cheltuielilor bugetare în anul 2012 
de cca. 34,1 miliarde lei,  reprezentând cca. 5,8% din produsul intern brut, iar 
pentru anul 2013 impactul ar fi de cca. 36,2 miliarde lei reprezentând  5,6% din 
produsul intern brut,  iar în cazul neadoptării lor deficitul bugetar pe anul 2012 ar 
putea ajunge la 8,8% din produsul intern brut şi respectiv 8,1% din produsul intern 
brut pe anul 2013 . 

   
 
Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 
 

     Prin promovarea proiectului de act normativ mai sus amintit se 
urmăreşte:     

• stabilirea de ţinte obligatorii pentru o serie de indicatori bugetari 
prevăzuţi la art.20 din Legea responsabilităţii fiscal- bugetare nr.69/2010 pentru 
anul 2012 şi 2013; 

•  alocarea, cu eficienţă, a fondurilor publice şi o mai mare 
responsabilitate a ordonatorilor principali de credite în cheltuirea banilor publici; 

• o mai bună disciplină financiară 
• ca efect al aprobării plafoanelor indicatorilor specificaţi în cadrul 

fiscal-bugetar, proiectul de lege reglementează măsurile financiar-bugetare 
necesare a fi aplicate până la data de 1 ianuarie 2014, pentru încadrarea în 
indicatorii menţionati mai sus; 

• prorogarea termenelor de aplicare a prevederilor unor acte 
normative, respectiv aplicarea prevederilor art.22 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.34/2009 (termen 31.12.2013), amânarea până în anul 2014 a unor 
prevederi din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice etc.   



 
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 
Menţinerea deficitului bugetar în limite sustenabile permite controlarea ratei 
inflaţiei asigurând astfel stabilitatea puterii şi a valorii de circulaţie a monedei 
naţionale.  
   

4. Impactul asupra mediului 
Nu este cazul 
 

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 ) 
 
 

- milioane lei -
Următorii 4 ani Indicatori Anul 

curent 2012 2013 2014 2015 
Media 
pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1.Modificări ale veniturilor  
bugetului general consolidat 

 
0

 
-807 -847

 

2. Modificări ale cheltuielilor 
bugetului general consolidat 0

-34.120 -36.208  

 
3. Impact financiar (3=1-2) 0

33.313 35.361  



          Soldul bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern 
brut este în anul 2012 de - 3%,  iar în anul 2013 de -2,5% . 
          Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat exprimate ca 
procent în produsul intern brut, sunt  de 7,2% în anul 2012 şi de 7,1% în anul 
2013.  

Plafoanele, în valoare nominală, privind cheltuielile totale şi de personal ale 
bugetului general consolidat şi ale principalelor bugete componente obligatorii 
pentru anul 2012, se regăsesc în Anexa nr.1 la prezentul  proiect de act normativ, 
iar plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat şi ale 
principalelor bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2012  
se regăsesc în Anexa nr.2. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ 
 
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 se dezbate în cadrul Comisiei de Dialog Social 

constituite la nivelul Ministerului Finantelor Publice la care vor participa 
reprezentanţi ai organismelor interesate 

Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Superior al Magistraturii 
potrivit Hotărârii Plenului Consiliul Superior al Magistraturii, nr.502/2011 la 
propunerea Ministerului Justiţiei. 

 
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 
2. 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 
 
3. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Nu este cazul 
 
4. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
Proiectul de act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ conforma avizului 
nr.877/05.08.2011 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii Consiliului Economic şi Social.



d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 
 
5. Alte informaţii 

        Nu este cazul 

Secţiunea a -7 a  

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 
proiectului de act normativ 

În vederea respectării prevederilor din Legea nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, proiectul de act normativ va fi publicat pe site-
ul Ministerului Finanţelor Publice. 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării 
proiectului de act normativ 

Nu este cazul 
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 Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul 
fiscal-bugetar şi a unor măsuri financiar- bugetare aplicabile până la data de 1 
ianuarie 2014 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 Lege 
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-
bugetar şi a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 
2014 şi  pe care îl supunem spre adoptare.  
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