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Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat   

pe anul 2012  

 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 
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, potrivit prevederilor art.15 alin.(2) din Legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare, nr.69/16.04.2010 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 în a doua jumătate a lunii august 2012 a fost aprobată 
Ordonanţa Guvernului nr.13/23.08.2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat 
pe anul 2012, care a avut ca principal obiectiv reflectarea în buget a influenţelor 
financiare ale măsurilor şi acţiunilor prevăzute în actele normative aprobate de 
Guvern (măsurile reparatorii faţă de salariaţii bugetari şi faţă de pensionari, 
măsurile de reducere a unor cheltuieli publice etc), precum şi corelarea 
planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi 
execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului. 
 



 

           Ca urmare a acestei rectificări bugetare deficitul bugetului general 
consolidat pe anul 2012 s-a majorat de la 11.210,0 milioane lei cât a fost estimat 
iniţial, respectiv 1,9% din produsul intern brut, la 13.660,0 milioane lei, respectiv 
2,2% din produsul intern brut. Majorarea ţintei de deficit faţă de nivelul iniţial a 
fost asumată de Guvern şi a fost convenită cu reprezentanţii organismelor 
financiare internaţionale, respectiv Fondul Monetar Internaţional, Comisia 
Europeană şi Banca Mondială. 
             A doua rectificare bugetară pe anul 2012 propusă prin acest proiect 
de act normativ este determinată de: 

• Evoluţia activităţii economice din primele luni ale anului 2012, care relevă 
continuarea creşterii economice în condiţii de stabilitate macroeconomică 
şi financiară, ceea ce susţine o creştere a produsului intern brut de 
circa 1% în anul 2012, faţă de 1,8-2,3% cât se estima la elaborarea 
legii bugetului de stat şi un produs intern brut în valori nominale de 
607,3 miliarde lei, faţă de 579,6 miliarde lei cât s-a estimat iniţial. 
Majorarea valorii nominale a produsului intern brut a avut la bază 
recalcularea acesteia pentru anii 2009 şi 2010 şi publicarea datelor 
provizorii pentru 2011, de către Institutul Naţional de Statistică. 

 În primul semestru din 2012 produsul intern brut s-a majorat, în 
termeni reali, cu 0,7% faţă de semestrul I 2011. Creşterea din 
primul semestru s-a bazat, în principal, pe evoluţia pozitivă a 
formării brute de capital fix care a înregistrat un spor de 14,3%, în 
timp ce creşterea consumului final a fost de 0,8% (ca urmare a 
creşterii cu 1,1% a consumului privat şi a reducerii cu 2,8% a 
consumului public).  

 În primele 8 luni producţia industrială a crescut cu 0,3%, nivel 
apropiat de rezultatele înregistrate în primul semestru, când aceasta 
s-a majorat cu 0,2%.  

 În sectorul extern exportul de bunuri a înregistrat o majorare cu 
0,7%, în primele 8 luni ale anului 2012, în condiţiile creşterii 
exportului extracomunitar cu 3,1%. În aceeaşi perioadă importul de 
bunuri s-a majorat cu 1,2% pe seama importului intracomunitar care 
a crescut cu 3,2%. În primele 7 luni din 2012 deficitul de cont curent 
a fost de 2.436 milioane euro, în scădere cu 35,4% faţă de nivelul 
înregistrat în perioada corespunzătoare a anului 2011. 

 În luna septembrie 2012, indicele preţurilor de consum s-a situat la 
101,18% faţă de nivelul din luna august. Rata anuală a inflaţiei a 
ajuns astfel la 5,33%, fiind superioară faţă de medie în cazul 
mărfurilor alimentare (6,91%). 



 

• Analiza rezultatelor bugetare derulată în perioada 1 ianuarie – 31 august 
2012 scoate în evidenţă faptul că execuţia bugetului general consolidat s-a 
încheiat cu un deficit de -7,11 miliarde lei, respectiv 1,17% din produsul intern 
brut faţă de -12,97 miliarde lei respectiv 2,24% din produsul intern brut realizat 
la aceeaşi dată a anului precedent. 

 Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 125,6 
miliarde lei, reprezentând 20,7% din produsul intern brut, au fost cu 
8,0% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, în termeni 
nominali şi cu 0,6 puncte procentuale ca pondere în produsul intern brut. 
Creşterile s-au înregistrat atât la venituri fiscale (+10,4%) cât şi la 
contribuţii de asigurări sociale (+3,1%) şi venituri nefiscale (+24,1%).  

  Cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 132,8 
miliarde lei, reprezentând 21,9% din produsul intern brut, au crescut cu 
2,7% faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent, dar ca pondere în 
produsul intern brut s-au redus cu 0,5 puncte procentuale. Faţă de 
semestrul I al anului 2011, s-au înregistrat creşteri, în principal, la: 
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (+36,2%), 
dobânzi (+28,9%), bunuri şi servicii (+6,6%).  

• Continuarea  Acordului Stand-by de tip preventiv, dintre România şi Fondul 
Monetar Internaţional, intrat în vigoare la sfârşitul lunii martie 2011, care 
prevede continuarea procesului de consolidare fiscală şi a reformelor structurale 
începute sub anteriorul program, pentru stimularea creşterii economice şi a 
participării sectorului privat în economie. 

• Necesitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de 
credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele 
anului. 

• Necesitatea asigurării de fonduri suplimentare în vederea susţinerii 
proiectelor de investiţii. 

• Necesitatea asigurării sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu 
drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a 
indemnizaţiilor lunare. 

• Necesitatea asigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii 
unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului. 

• Necesitatea asigurării fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite 
domenii de activitate. 

• Necesitatea asigurării sumelor necesare unei bune absorbţii a fondurilor 
europene. 
              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 2012. 

Nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept 
consecinţe negative următoarele: 

 
-  imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de 

credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la 
finele anului; 

-  imposibilitatea asigurării de fonduri suplimentare necesare susţinerii 
proiectelor de investiţii conduce la un impact negativ asupra locurilor de 
muncă şi creşterii economice;  

-  imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare; 

-  imposibilitatea asigurării unei mai bune absorbţii a fondurilor europene; 
- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite 

domenii de activitate,  
 

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  

Prin proiectul de act normativ se propune: 

1. Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2012: 

a) Veniturile bugetului de stat pe anul 2012, se diminuează cu -1.095,1 
milioane lei şi se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri: 

- taxa pe valoarea adăugată: -1.309,5 milioane lei din care 1.070,0 
milioane lei vor fi alocări suplimentare către bugetele locale; 

- sume primite de la UE în contul plăţilor efectuate: -1.476,5 milioane lei 
sume redistribuite la bugetele locale; 

- impozit pe venit şi salarii: -103,5 milioane lei; 



 

- venituri din capital: -100,0 milioane lei. 

Principalele venituri ale bugetului de stat care se majorează în urma 
rectificării bugetare sunt: 

- accize: +210,5  milioane lei; 

- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi: +908,2 milioane lei reprezentând venituri încasate din 
închirierea benzilor de frecvenţă reprezentând echivalentul a 204,1 milioane 
Euro; 

- venituri nefiscale: +685,7 milioane lei reprezentând, în principal, 
vărsăminte din venitul net al Băncii Naţionale a României; 

- alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice: 
+90,0 milioane lei. 

  b) Cheltuielile  bugetului  de stat pe anul 2012, se majorează, pe  sold, cu  
suma  de 307,7  milioane lei. 

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se 
prezintă astfel: 

 Cheltuielile de personal cresc cu +59,8 milioane lei; 

 Cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu +98,6 milioane lei; 

 Cheltuielile cu subvenţiile se majorează cu  +143,0 milioane lei, la Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reprezentând: 

 
 100,0 milioane lei sume aferente schemei de ajutoare de minimis 

pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul 
agricol 2011 - 2012 asupra culturilor agricole, conform Hotărârii Guvernului 
nr.897/01.09.2012 şi  

 43,0 milioane lei  plaţi aferente bunăstării păsărilor pentru anul 2012; 

 Cheltuielile aferente proiectelor cu finanţare din fonduri externe 
nerambursabile se majorează, pe sold, cu +212,4 milioane lei, din care la 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale +257,0 milioane lei reprezentând 
avansuri aferente plătilor naţionale directe complementare în sectorul 
vegetal; 

 Alte cheltuieli cresc cu +47,2 milioane lei; 

 Transferurile între unităţi ale administraţiei publice cresc cu +16,0 milioane 



 

lei; 

 Fondurile de rezervă se diminuează cu -109,6 milioane lei; 

 Cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă scad cu -5,4 
milioane lei; 

 Cheltuielile de capital scad cu -64,8 milioane lei. 

2. Bugetul fondurilor provenite din credite externe se diminează cu suma 
de - 1,7 milioane lei.  

3. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se 
majorează atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma de 136,4 milioane lei. 

4. Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată către 
bugetele locale cu suma de 1.070,0 milioane lei astfel: 

 
a) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor cu suma 
de 11,9 milioane lei, astfel: 

 
 9,0 milioane lei pentru finanţarea  drepturilor privind acordarea de 

produse lactate şi de panificaţie peătru elevii din învăţământul primar şi 
gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de 
stat şi private cu program normal de 4 ore, în vederea asigurării produselor 
lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasa pregătitoare; 

 2,9 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor cu învăţământul special 
şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională ca urmare a preluării de 
către acestea a logopezilor şi consilierilor şcolari de la şcolile din judeţ; 

 
 0,055 milioane lei destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri 

judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite 
în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de 
resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.71/17.06.2009 privind plata unor sume 
prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
230/05.12.2011. 
 

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 



 

283,2 milioane lei, astfel: 
 

 99,9 milioane lei se alocă pentru finanţarea de bază a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la 
art.104 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/05.01.2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, ca urmare a înfiinţării claselor pregătitoare; 

 
 20,2 milioane lei se retrag din sumele destinate plăţii sumelor 

prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de 
natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2012 prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.71/17.06.2009, aprobată cu modificări prin Legea 
nr.230/05.12.2011, ca urmare a propunerilor formulate de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării,Tineretului şi Sportului. Economiile înregistrate la plata sumelor 
prevăzute prin hotărâri jucătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de 
natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ 
special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională precum şi din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat, pot fi utilizate pentru plata salariilor, 
sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, 
precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora; 
 

 200,0 milioane lei se alocă pentru finanţarea drepturilor asistenţilor 
personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale 
persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art.42 alin.(4) din 
Legea nr.448/06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a 
numeroaselor solicitări ale autorităţilor administraţiei publice locale, aflate în 
imposibilitatea de a finanţa o parte din aceste cheltuieli, ca urmare a nerealizării 
veniturilor proprii; 

 
 3,5 milioane lei se alocă pentru finanţarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru 
cheltuielile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii 
preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore  suma de 
0,7 milioane lei şi pentru învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă 
educaţională 2,8 milioane lei. 
 

c) Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată  
pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de 874,8 milioane lei, astfel: 

 6,8 milioane lei se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor 



 

art.XII alin.(1), lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/23.12.2009 
privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr.240/05.12.2011, 
pentru achitarea restanţelor şi rambursarea plăţii scadente la împrumutul extern, 
contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene 
în judeţul Suceava”, astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2,4 
milioane lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1,8 milioane lei, oraşului Gura 
Humorului suma de 2,2 milioane lei şi oraşului Siret suma de 0,4 milioane lei ”; 

 
 68,0 milioane lei se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale 

pentru menţinerea funcţionalităţii serviciului public de furnizare a energiei termice 
pentru populaţie; 

 
 350,0 milioane lei se repartizează pe judeţe potrivit criteriilor 

prevăzute la art.32 alin.(2) din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare pentru achitarea arieratelor unor 
unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv ale instituţiilor şi serviciilor publice de 
subordonare locală, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, precum şi faţă 
de bugetele componente ale bugetului general consolidat. Repartizarea pe 
unităţi administrativ-teritoriale a sumelor se face prin hotărâre a consiliului 
judeţean, prin derogare de la prevederile  art.33 din Legea privind finanţele 
publice locale nr.273/29.06.2006, cu modificările şi completările ulterioare, pe 
baza cererilor scrise prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor 
locale însoţite de documente justificative care să ateste existenţa arieratelor şi 
beneficiarii sumelor; 
 

 450,0 milioane lei se alocă judeţelor după o metodologie aprobată de 
ministrul finanţelor publice, în scopul achitării plăţilor restante şi a altor obligaţii 
de decontare înregistrate în contabilitate ale unor unităţi administrativ-teritoriale 
şi instituţii publice finanţate integral din bugetele locale, din subordinea acestora, 
rezultate din relaţii cu furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări precum şi din relaţiile 
cu unele instituţii publice. 

 
d) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate 

finanţării Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive 
în spaţiul rural se diminuează cu suma de 100,0 milioane lei. 

 

5. Efectuarea de redistribuiri în cadrul anumitor naturi de cheltuieli în 
vederea bunei desfăşurări a activităţii ordonatorilor principali de credite până la 
sfârşitul anului. 

6. Menţinerea deficitului bugetului general consolidat la 13.660,0 milioane 
lei, respectiv 2,2% din produsul intern brut. 



 

 
 

3. Alte informaţii   

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

Ordonanţa de rectificare are impact macroeconomic favorabil, întrucât sunt 
alocate fonduri, în principal, pentru continuarea proiectelor de investiţii, 
investiţii care au impact asupra creşterii economice. 

1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de 
stat 

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Prin proiectul de act normativ se alocă sume pentru continuarea proiectelor 
de investiţii generatoare de locuri de muncă cu impact asupra creşterii 
economice şi cu influenţe asupra mediului de afaceri. 

3. Impactul social 

Redistribuirea de fonduri bugetare de la un ordonator principal de credite la 
altul, precum şi în cadrul anumitor ordonatori de credite, vor asigura 
desfăşurarea normală a activităţii acestora până la sfârşitul anului, prin 
furnizarea de servicii publice de calitate către cetăţeni. 

4. Impactul asupra mediului 

Nu este cazul 

5. Alte informaţii 

Nu este cazul 

     Prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2012 se pot 
rezolva, în principal, următoarele probleme:     



 

• asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu 
drepturile asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav 
sau a indemnizaţiilor lunare; 

• alocarea de fonduri suplimentare necesare susţinerii proiectelor de 
investiţii; 

• asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite 
în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la 
finele anului; 

• asigurarea fondurilor necesare plăţii arieratelor în anumite domenii 
de activitate; 

• asigurarea sumelor necesare unei bune absorbţii a fondurilor 
europene. 

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 - 
Indicatori Anul curent Următorii 

 4 ani 
Media  

pe 5 ani 
1. Modificări ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care: 

+1.354,0   

a) bugetul de stat -1.095,1   
b) bugetul general centralizat al 
unităţilor administrativ teritoriale

+2.550,1   

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat 

-4,8   

d) bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 

-205,0   

e) bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 

+136,4   

f)credite externe acordate 
ministerelor 

0   

g)bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

0   

h) bugetul Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România 

+2,5   

i) sume care se consolidează -30,1   
2. Modificări ale cheltuielilor +1.354,0   



 

bugetare, plus/minus, din care: 
a) bugetul de stat +307,7   
b) bugetul general centralizat al 
unităţilor administrativ teritoriale

+2.550,1   

c)bugetul asigurărilor sociale de 
stat 

+70,0   

d) bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 

-201,0   

e) bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate 

 +136,4   

f)credite externe acordate 
ministerelor 

-1,7   

g)bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

0   

h) bugetul Companiei Naţionale 
de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România 

+2,5   

i) sume care se consolidează -30,1   
j) cheltuieli de natura datoriei 
publice incluse în buget 

-1.479,9   

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

0   

a) bugetul de stat -1.402,8   
b) bugetul asigurărilor sociale de 
stat 

-74,8   

c) bugetul asigurărilor pentru 
şomaj 

-4,0   

d) credite externe acordate 
ministerelor 

+1,7   

e) cheltuieli de natura datoriei 
publice incluse în buget 

+1.479,9   

4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii cheltuielilor bugetare 

  
 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

  
 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

 
  



 

7. Alte informaţii    

Secţiunea a -5 a  
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului 
de act normativ 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act normativ; 

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 

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.52/21.01.2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 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 2012 va fi implementat de către Ministerul Finanţelor 
Publice împreună cu ordonatorii principali de credite. 

2. Alte informaţii  

Nu este   

 

 

 

 



 

Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de 
Ordonanţă de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2012 pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.  
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