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Motivul emiterii actului normativ

2.1. Sursa proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ este elaborat potrivit prevederilor art.26 din Legea responsabilității
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată.

Prin  proiectul  de  lege  pentru  aprobarea  plafoanelor  unor  indicatori  specificați  în  cadrul
fiscal-bugetar pe anul 2023 se propune

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

2.2 Descrierea situaţiei actuale

Potrivit  prevederilor  art.26  din  Legea  responsabilității  fiscal-bugetare  nr.69/2010,
republicată,  odată  cu  Strategia  fiscal-bugetară  pe  orizontul  de  referință,  Guvernul  va
depune  la  Parlament  și  proiectul  Legii  pentru  aprobarea  plafoanelor  unor  indicatori
specificați în cadrul fiscal-bugetar.

În  baza  prevederilor  menționate  mai  sus,  Guvernul  prin  Ministerul  Finanțelor  a  elaborat
Strategia fiscal - bugetară pentru perioada 2022-2024, care stabilește principiile, obiectivele
și  prioritățile  fiscal  bugetare  ale  Guvernului  pentru  perioada  2022-2023.  Strategia  este
documentul  de  fundamentare  pe baza  căruia  au  fost  estimați  indicatorii  incluși  în  Legea
nr.312/2021 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar
pe anul 2022  prin care s-au stabilit  plafoanele pentru soldul  bugetului  general  consolidat
exprimat  ca  pondere  în  produsul  intern  brut,  precum  și  pentru  cheltuielile  de  personal
exprimate ca pondere în produsul intern brut.



Prin Legea nr.312/2022, pentru anul 2022 soldul bugetar a fost estimat la – 5,8 % din P.I.B, iar
cheltuielile de personal la 8,8 % din P.I.B., în timp ce pentru anul 2023, soldul bugetar a fost
estimat la -4,4% din P.I.B., iar cheltuielile de personal de 8,2% din P.I.B.

Pentru anul 2022, plafonul propus pentru datoria guvernamentală, conform metodologiei UE,
a  fost  de  49,8%,  luând în  considerare  potențialele  prefinanțări  ce  vor  putea  fi  atrase  în
condițiile favorabile ale piețelor financiare, precum și eventualele evoluții sub așteptări atât
ai indicatorilor macroeconomici, cât și ai piețelor financiare. 

În anul 2022, plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către
unitățile/subdiviziunile  administrativ-teritoriale  a  fost  estimat  la  1.600  milioane  lei,  iar
plafonul  privind  tragerile  din  finanțările  rambursabile  contractate  sau  care  urmează  a  fi
contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, a fost estimat la 2.000
milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi autorizată an-
ual pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum:
a)50 milioane lei, în cazul comunelor;
b)100 milioane lei, în cazul oraşelor;
c)150 milioane lei, în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi judeţelor.

Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor și de către
unitățile/subdiviziunile  administrativ-teritoriale,  pentru  anul  2022,  a  fost  de  30.000,0
milioane lei.

În  temeiul  art.6  din  Legea  nr.500/2002  privind  finanțele  publice,  cu  modificările  și
completările ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar
prin legi de rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie.

Totodată,  potrivit  prevederilor  art.23  alin.(2)  din  Legea  responsabilității  fiscal-bugetare
nr.69/2010, republicată, într-un an bugetar nu pot fi promovate mai mult de două rectificări
bugetare și acestea nu pot fi promovate în primele 6 luni ale anului.

Coordonatele  construcţiei  bugetare  pe  anul  2022  și  politica  fiscal  bugetară  au  fost
influenţate de: 

 Conflictul militar declanșat de Rusia în Ucraina - care a evidenţiat necesitatea de
consolidare a capabilităţilor de apărare, de reducere a dependenţei energetice - în
special  de gazul,  petrolul  și  cărbunele  din Rusia  –  și  de construire a  unei  baze
economice mai solide la nivel întregii UE. 

 Creșterea preţurilor la energie  a impus necesitatea adoptării unor măsuri specifice,
respectiv:  plafonarea  prețurilor  la  energie,  compensarea  parțială  de  către  stat  a
facturilor la energie electrică și gaze naturale. 

 Incertitudinile și riscurile ce decurg din evoluţia pandemiei și a restricţiilor asociate
ce pot impune continuarea de măsuri de protecţie socială și sprijinire a mediului de
afaceri

Începând cu anul 2016, România a înregistrat o abatere semnificativă de la Obiectivul pe
Termen Mediu (OTM), potrivit deciziei Consiliului UE, iar cu puțin timp înainte de apariția
pandemiei COVID-19 în România, Comisia Europeană a declanșat procedura de deficit excesiv
(EDP), în condițiile în care, în 2019, deficitul bugetar înregistrat de România a fost de 4,6%
PIB în termeni cash (4,4% în termeni ESA). 

În  urma  acestor  rezultate  Comisia  Europeana  cu  aprobarea  Consiliului  UE  a  declanșat
procedura de deficit excesiv (EDP) pentru depășirea pragului de 3% stabilit pentru deficitul
ESA prevăzut prin Pactul de Stabilitate și Creștere. Recomandările aprobate pentru România în



cadrul procedurii sunt de a reveni la un deficit de sub 3% până în anul 2024, iar pentru anul
2021 era stabilită o țintă a deficitului ESA de 7,16%. 

Pentru  a  veni  în  sprijinul  Statelor  Membre  (SM)  ale  Uniunii  Europene  în  contextul  crizei
generate de pandemia COVID-19, Comisia Europeană a declanșat în data de 20 martie, cu
acordul  Consiliului  European,  ”clauza generală  derogatorie” de la  prevederile  Pactului  de
Stabilitate și Creștere (PSC).

În esență, clauza permite abaterea temporară și ordonată de la regulile fiscale existente, atât
la nivel european, cât și la nivel național, pentru toate statele membre (SM) aflate într-o
situație de criză generalizată cauzată de o încetinire economică severă a zonei euro sau a UE
în ansamblu.

În practică, SM se pot abate de la ținta obiectivului pe termen mediu (OTM) sau de la calea de
ajustare către aceasta atât în timpul evaluării, cât și la punerea în aplicare a programelor de
stabilitate  sau  de  convergență.  În  cadrul  brațului  corectiv  al  PSC,  clauza  va  permite  un
tratament  diferit  pentru  cheltuielile  generate de pandemia COVID-19 în  cadrul  procedurii
deficitului excesiv (EDP).

Cea mai recentă recomandare a Consiliului în cadrul PDE pentru România este cea adoptată la
18 iunie 2021, prin care României i s-a recomandat să reducă deficitul public la 8,0 % din PIB
în 2021, la 6,2 % din PIB în 2022, la 4,4 % din PIB în 2023 și la 2,9 % din PIB în 2024.

Planificarea  bugetară  pentru  anul  2022  și  pe  termen  mediu  respectă  recomandarea
instituțiilor UE în ceea ce privește traiectoria de ajustare a deficitului bugetar în vederea
ieșirii de sub incidență PDE în anul 2024. Astfel, pentru anul curent țintim un deficit bugetar
cash de 5,8% din PIB, căruia îi corespunde un deficit ESA de 6,2% din PIB.

Dintre cele mai importante măsuri care au fost luate în considerare în proiecţia bugetului
pentru 2022 menționăm:

- instituirea regulilor  de consolidare  fiscală  (grup fiscal),  cu aplicabilitate începând din
2022;

- reducere  aplicată  impozitului  pe  profit  (2%-10%),  până  în  2025,  în  funcție  de
menținerea/creșterea capitalurilor proprii sau de creșterea capitalurilor ajustate fiscal;

- eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate
pentru pensionarii cu venituri din pensii care depășesc suma lunară 4.000 de lei; 

- majorarea plafonului neimpozabil, de la 150 lei la 300 de lei, pentru cadourile în bani
și/sau natură, inclusiv tichete cadou, oferite angajaților;

- extinderea sferei de aplicare a cotei reduse de TVA de 5%;
- reglementarea sistemului  național privind factura electronică RO e-Factura, precum și

factura electronică la nivel național;
-     majorarea salariului minim pe economie cu 10,9% începând cu 1 ianuarie 2022;
- majorarea, de la 1 ianuarie 2022, a punctului de pensie cu 10% și a indemnizației sociale

minime la 1.000 lei;
- majorarea alocațiilor de stat pentru copii la 600 lei (cu vârsta <2 ani, < 3 ani pentru copii

cu handicap) și la 243 lei pentru copii cu vârsta între 2 ani și 18 ani; instituirea unui
mecanism transparent de indexare (OUG nr. 56/2021) cu rata medie anuală a inflației din
anul calendaristic anterior;

- acordarea voucherelor de vacanță (1.450 lei) pentru bugetari;
- menținerea  la  nivelul  anului  2021  și  a  salariilor  și  sporuri  pentru  angajații  din

administrația  publică,  precum și  a  unor  categorii  de indemnizații  și  norme de hrană;
neacordarea de tichete cadou, premii, respectiv indemnizații la ieșirea la pensie pentru
cadre militare, polițiști, personal din justiție, funcționari publici parlamentari; 

- acordarea  stimulentului  pentru  energie  pentru  consumatorii  de  energie  vulnerabili  și



ajutoare  pentru  încălzirea  locuinței,  diferențiate  în  funcție  de  sursa  de  energie  și
venituri; acordarea, în ianuarie,  a unui sprijin financiar pentru pensionarii  cu venituri
reduse, pentru a suporta creșterile de prețuri la utilități; schema de sprijin pentru plata
facturilor aferente consumului de energie electrică și gaze naturale pentru consumatorii
non casnici (IMM, microîntreprinderile, PFA etc);

- ajutor de stat de restructurare pentru Complexul Energetic Oltenia, respectiv Compania
Națională  de  Transporturi  Aeriene  Române  TAROM;  ajutor  de  stat  pentru  Societatea
Națională de Transport Feroviar de Călători, pentru compensarea pierderilor suferite ca
urmare a pandemiei COVID – 19;

- prorogarea, până în 2023, a: i) alocării a 6% din PIB pentru educație, respectiv 1% din PIB
pentru cercetare; ii) acordării indemnizației de 50% din salariul de bază al funcției de
medic, de care ar fi trebuit să beneficieze din ianuarie 2022 personalul didactic medico-
farmaceutic din universități; iii) acordării indemnizației pentru limită de vârstă pentru
primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți ai consiliilor județene

Pe parcursul anului 2022 bugetul de stat pe anul 2022, precum și bugetul asigurărilor sociale
de stat pe anul 2022 au fost rectificate de două ori, respectiv prin Ordonanța Guvernului cu
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, nr.19/2022 și prin Ordonanța Guvernului
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, nr.20/2022, precum  și
prin Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2022,  nr.160/2022  și  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  pentru  rectificarea  bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, nr.161/2022.

Prima rectificare bugetară a fost determinată de necesitatea de a asigura în buget sumele
aferente implementării măsurilor  de protecție socială pentru suportul populației, măsuri de
sprijin a mediului de afaceri, acordarea de sprijin şi asistență umanitară de către statul român
cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului
armat  din  Ucraina,  măsuri  ce  vizează  domeniul  sănătății  precum  și  măsuri  în  domeniul
pensiilor.

Reducerea semnificativă a cazurilor de COVID-19 în primele două luni ale anului a condus la
ridicarea stării de alertă și desfășurarea tuturor activităților economice în condiții normale.
Pe de altă  parte,  însă,  declanșarea conflictului  ruso –  ucrainian  în  februarie a  accentuat
dezechilibrele  pe  piața  energetică  și  a  materiilor  prime,  înrăutățind  așteptările  asupra
perspectivelor macroeconomice. În acest context a fost necesară o reevaluare a proiecțiilor în
prognoza de primăvară (aprilie 2022) - respectiv o decelerare a creșterii reale la 2,9%, dar și o
revizuire ulterioară la 3,5% în estimarea din vară (iulie 2022) și o valoare nominală de 1.372,5
mld. lei (+16,1% an/an), ținând cont de evoluția peste așteptări a produsului intern brut în
primul trimestru (6,4% an/an). 

Potrivit  primei rectificări  bugetare deficitul  bugetului  general  consolidat  pe anul  2022, în
sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naționale (cash) crește la 80.154,0 milioane lei,
dar se menține la 5,8% din PIB cât a fost estimat inițial.

Pentru a asigura sumele necesare finanțării și implementării măsurilor fiscal-bugetare care au
fost întreprinse după aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2022 a fost necesară derogarea
de la prevederile art.12 alin.(1) lit. b) și c), art.17 alin.(2), art.24 și art.26 alin.(5) din Legea
responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată și ale art.3 alin. (2), (4), (5) și (6) din
Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul
2022 nr.312/2021:

 pentru anul 2022 plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară
din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este
de  491.765,6  milioane  lei,  pentru  bugetul  de  stat  este  de  281.679,6  milioane  lei,
pentru  bugetul  general  centralizat  al  unităților  administrativ  teritoriale  este  de
103.514,9 milioane lei, pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de
sănătate  este  de  54.821,2  milioane  lei,  pentru  bugetul  instituțiilor/activităților



finanțate integral  și/sau parțial din venituri proprii  este de 36.518,9 milioane lei  și
pentru  alte  bugete  componente  ale  bugetului  general  consolidat  este  de  11.485,0
milioane lei;

 plafonul  nominal  al  soldului  bugetului  general  consolidat  este  de  -80.154,0
milioane lei și al soldului bugetului de stat este de -90.738,4 milioane lei;

 pentru anul  2022, plafonul  nominal al  cheltuielilor  de personal din bugetul  general
consolidat este de 118.156,9 milioane lei,  pentru bugetul  de stat  este de 59.314,2
milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ teritoriale
este de 37.121,5 milioane lei, pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale
de  sănătate  este  de  309,9  milioane  lei,  pentru  bugetul  instituțiilor/activităților
finanțate integral  și/sau parțial din venituri proprii  este de 20.066,2 milioane lei  și
pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 763,5 milioane
lei;

 plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, și de
către  unitățile/subdiviziunile  administrativ-teritoriale,  pentru  anul  2022,  este  de
40.000 milioane lei;

 în anul 2022 plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către
unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este de 1.600 milioane lei, iar plafonul
privind  tragerile  din  finanțările  rambursabile  contractate  sau  care  urmează  a  fi
contractate  de  către  unitățile/subdiviziunile  administrativ-teritoriale  este  de  2.500
milioane lei. Valoarea aferentă finanțărilor rambursabile, care poate fi autorizată anual
pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 50 milioane
lei, în cazul comunelor, 100 milioane lei, în cazul orașelor și 150 milioane lei, în cazul
municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor.

A doua rectificare bugetară a fost determinată de: 

 evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici pe anul 2022;

 execuția bugetară derulată pe parcursul primelor nouă luni ale anului 2022

 necesitatea  asigurării  fondurilor  necesare  unor  ordonatori  principali  de  credite  în
vederea desfășurării normale a activității acestora până la finele anului;

 necesitatea  alocării  de  fonduri  suplimentare  pentru  asigurarea  cu  prioritate  a
cheltuielilor obligatorii;

 necesitatea asigurării fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-
teritoriale;

Potrivit celei de-a doua rectificări bugetare deficitul bugetului general consolidat se menține
la 80,1 mld lei, diminuându-se ca procent în PIB, de la 5,84% din PIB la 5,74% din PIB.

Pentru ca proiectul  de act  normativ să poată fi  aprobat a fost  necesară derogarea de la
prevederile  art.12 alin.(1)  lit.  b)  și  c),  art.17 alin.(2),  art.24 și  art.26 alin.(5)  din  Legea
responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată și ale art.3 alin. (2), (5), (6) și (7) din
Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul
2022 nr.312/2021:

 plafonul  soldului  primar  al  bugetului  general  consolidat  este  de  -51.351,9
milioane lei;

 pentru anul 2022 plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară
din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este
de  496.185,8  milioane  lei,  pentru  bugetul  de  stat  este  de  286.962,2  milioane  lei,
pentru  bugetul  general  centralizat  al  unităților  administrativ  teritoriale  este  de
103.920,8 milioane lei, pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de



sănătate  este  de  55.064,5  milioane  lei,  pentru  bugetul  instituțiilor/activităților
finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii  este de 36.305,2 milioane lei și
pentru  alte  bugete  componente  ale  bugetului  general  consolidat  este  de  13.959,5
milioane lei;

 plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -80.154,0 milioane lei,
al  soldului  bugetului  de  stat  este  de  -94.595,2  milioane  lei, al  soldului  bugetului
Fondului  național  unic  de  asigurări  sociale  de  sănătate  este  zero  iar  al  soldului
bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii
este de +5.538,3 milioane lei;

 pentru anul 2022, plafonul  nominal al  cheltuielilor  de personal din bugetul  general
consolidat este de 118.416,2 milioane lei,  pentru bugetul  de stat  este de 59.587,7
milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ teritoriale
este de 37.121,5 milioane lei, pentru bugetul Fondului național unic de asigurări sociale
de  sănătate  este  de  309,9  milioane  lei,  pentru  bugetul  instituțiilor/activităților
finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii  este de 20.066,2 milioane lei și
pentru alte bugete componente ale bugetului general consolidat este de 761,0 milioane
lei;

 în anul 2022 plafonul privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către
unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este de 2.100 milioane lei, iar plafonul
privind  tragerile  din  finanțările  rambursabile  contractate  sau  care  urmează  a  fi
contractate  de  către  unitățile/subdiviziunile  administrativ-teritoriale  este  de  2.500
milioane  lei.  Valoarea  aferentă  finanțărilor  rambursabile,  care  poate  fi  autorizată
anual  pentru  o  unitate/subdiviziune  administrativ-teritorială,  este  de  maximum 50
milioane lei, în cazul comunelor, 100 milioane lei, în cazul orașelor și 150 milioane lei,
în cazul municipiilor, sectoarelor municipiului București și județelor.

Pe  termen  mediu  Guvernul  își  menţine  angajamentul  de  ajustare  a  deficitul  bugetar
printr-un efort de consolidare sustenabil și echilibrat, care să nu afecteze capacitatea de
susţinere a economiei și de promovare a investiţiilor.  Astfel, estimările pentru perioada
2023-2025 stabilesc deficitul bugetar ESA în anul 2023 la 4,4% din PIB, urmând ca acesta să
ajungă în anul 2024 la 2,95% din PIB, respectiv o reducere de 3,3 puncte procentuale față de
anul  2022,  încadrându-se la  finalul  orizontului  de prognoză  în  prevederile  regulamentelor
europene (2,9 % din PIB în 2025). 

În  prezent,  în  ceea  ce  privește  politica  bugetară,  există  constrângeri  privind  evoluția
deficitului bugetar:

- Deficitul bugetar, calculat potrivit metodologiei Sistemului European de Conturi (deficit
ESA), să nu depășească 3% din PIB.

Această regulă este instituită prin  Protocolul nr.12 privind procedura aplicabilă deficitelor
excesive,  anexă  la  Tratatul  privind  funcționarea  Uniunii  Europene.  România  a  ratificat
Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului
de instituire a Comunității Europene prin Legea nr.13/2008.

- Deficitul structural să nu depășească 1% din PIB (obiectivul bugetar pe termen mediu -
OTM) sau să se înscrie pe o traiectorie de convergență către OTM agreată cu Comisia
Europeană potrivit Tratatului privind stabilitatea, coordonarea și guvernanță în cadrul
UE (TSCG), ratificat de România prin Legea nr.83/2012

Regula  este  stabilită  prin  prevederile  art.3  alin.(1)  din  TSCG  ratificat de  România prin
Legea nr.83/2012, iar potrivit prevederilor art.3 alin.(2) din același  TSCG regula a fost
preluată și în legislația națională prin modificarea Legii responsabilității fiscal-bugetare
nr.69/2010, astfel încât aceasta se regăsește în prezent la art.7 din Legea nr.69/2010,
republicată.



În anul 2013, Comisia Europeană a propus pentru România anul 2015 ca limită de atingere a
OTM, care a fost asumat prin Programul de Convergență.

Începând  cu  anul  2016,  România  nu  respectă  regula  privind  soldul  structural  anual  al
administrației publice, abătându-se de la Obiectivul său bugetar pe termen mediu (OBTM),
respectiv un sold structural anual de cel mult -1% din PIB.

Din acest  motiv,  începând cu luna iunie 2017 România face obiectul  procedurii  aplicabile
abaterilor semnificative, parte a laturii preventive a Pactului de Stabilitate și Creștere. În
cadrul acestei proceduri, instituțiile UE au formulat recomandări succesive de corectare a
acestei abateri, cea mai recentă fiind Recomandarea Consiliului din luna aprilie 2020 în scopul
corectării abaterii semnificative constatate de la traiectoria de ajustare în vederea atingerii
obiectivului bugetar pe termen mediu în România.

Aceste recomandări conțin și o solicitare de prezentare a unui raport prin care autoritățile
române să prezinte măsurile pe care le-au luat în scopul corectării abaterii de la OBTM. În
acest sens este de menționat că, deși au fost transmise o serie de rapoarte către Comisia
Europeană, niciunul dintre acestea nu a conținut măsuri care să determine corectarea abaterii
de la obiectivul bugetar pe termen mediu.

În anul 2022 politica bugetară influențată de pandemia de COVID -19, conflictual armat ruso-
ucrainian  și criza energetică care a afectat atât mediul social și cât și mediul economic au
condus la un deficit bugetar pentru anul 2022 de 5,74% din PIB căruia ii corespunde un deficit
ESA de 6,20 % din P.I.B. și un deficit structural de 5,74% din P.I.B.  

Astfel, reflectarea în buget a acestor măsuri a condus la un nivel al soldului structural anual al
administrației publice peste valoarea limită de -1% din PIB stabilită prin art.6 și 7 din Legea
nr.69/2010, republicată. Nivelul soldului structural al administrației publice este influențat de
nivelul veniturilor, cheltuielilor și soldurilor unor bugete componente ale bugetului general
consolidat (BGC), precum și de nivelul soldului nominal al BGC pe perioada 2020-2022, prin
urmare,  a  fost  necesară  derogarea  de  la  prevederile  art.6  și  7  din  Legea  nr.69/2010,
republicată.

Întrucât nivelul soldului structural anual al administrației publice nu se ajustează pe durata
orizontului de planificare la valoarea limită de 1% din PIB, a fost necesară și derogarea de la
prevederile art.14 alin.(1) și art.26 alin.(3) din Legea nr.69/2010, republicată.

2.3 Schimbări preconizate 

Potrivit  prevederilor  art.26  din  Legea  responsabilității  fiscal-bugetare,  nr.69/2010,
republicată, odată cu strategia fiscal – bugetară, Guvernul va depune și proiectul legii pentru
aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar, care va cuprinde indicatorii prevăzuți
la  art.  29  alin.(1)  din  Legea  nr.69/2010,  republicată,  fundamentați  în  strategia  fiscal-
bugetară.

În  baza  prevederilor  menționate  mai  sus,  Guvernul  prin  Ministerul  Finanțelor  a  elaborat
Strategia fiscal - bugetară pentru perioada 2023-2025, care stabilește principiile, obiectivele
și  prioritățile  fiscal  bugetare  ale  Guvernului  pentru  perioada  2023-2025.  Strategia  este
documentul de fundamentare pe baza căruia au fost estimați indicatorii incluși în proiectul de
lege pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023. 

Pentru anul 2023, soldul bugetar este estimat la -4,40 % din P.I.B, iar cheltuielile de personal
la 8,2 % din P.I.B., în timp ce pentru anul 2024, soldul bugetar va fi de - 2,95 % din P.I.B., iar
cheltuielile de personal de 7,9 % din P.I.B.



Pentru anul 2023, plafonul propus pentru datoria guvernamentală, conform metodologiei UE,
este de 49,8 % din produsul intern brut luând în considerare potențialele prefinanțări ce vor
putea fi atrase în condițiile favorabile ale piețelor financiare, precum și eventualele evoluții
sub așteptări atât ai indicatorilor macroeconomici cât și ai piețelor financiare. Acest plafon
este obligatoriu pentru anul 2023. 

În  anul  2023,  plafonul  privind  finanțările  rambursabile,  care  pot  fi  contractate  de  către
unitățile/subdiviziunile  administrativ-teritoriale,  este  în  sumă  de  1.600  milioane  lei,  iar
plafonul  privind tragerile  din  finanțările  rambursabile  contractate,  sau care  urmează a  fi
contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 2.000
milioane lei fiecare. 

Propunerea de stabilire a valorii maxime  diferențiat pentru finanțările rambursabile ce pot
fi contractate de municipii și sectoarele municipiului București, orașe, județe și comune are
în  vedere  nivelul  diferit  al  veniturilor  proprii  ale  unităților  administrativ-teritoriale  și
implicit a capacității de rambursare a finanțărilor rambursabile ce urmează a fi contractate.

Plafonul privind emiterea de garanții de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor și de către
unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pentru anul 2023, este de 40.000 milioane
lei.

Bugetul pe anul 2023 a fost construit pe o țintă de deficit bugetar cash estimată la - 4,40 %
din PIB și deficit ESA estimat la  -4,40 % din PIB.

Proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-
bugetar pe anul 2023, a fost elaborat pe baza obiectivelor, măsurilor și țintelor prevăzute în
Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2023-2025.

Măsurile  care  stau  la  baza  construcției  bugetare  pe  anul  2023  și  perspectiva  2024-2025,
precum și evoluția descendentă a deficitului bugetar pe termen mediu indică tendința clară
de eliminare graduală a politicii fiscale pro-ciclice, iar în anul 2023 se continuă consolidarea
fiscală astfel încât revenirea la ținta de deficit bugetar sub 3% din PIB prevăzut în Tratatul de
la Maastricht, să fie atinsă în anul 2024.

Construcția bugetară pentru anul 2023 și perspectiva 2023-2024 a avut la bază  măsurile
fiscal-bugetare luate pe parcursul anului 2022, care vor influența cadrul macroeconomic și
indicatorii bugetari pe orizontul 2023-2025.
De  asemenea  proiecția  bugetară  pentru  anul  2023  și  perspectiva  2024-2025  are  la  bază
obiectivele  și  măsurile  prevăzute  în  Programul  de  Guvernare  aprobat  prin  Hotărârea
Parlamentului  nr.42/2021,  precum și  prognoza  de  toamnă a  indicatorilor  macroeconomici
elaborată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză

La construcția bugetară  pentru perioada 2023-2025 s-au avut în vedere următoarele măsuri:

- indicatorii  macroeconomici  publicați  de  Comisia  Națională  de  Strategie  și  Prognoză
(varianta de toamnă 2022);

- îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor de către ANAF;

- reducerea  plafonului  microîntreprinderilor  de  la  1.000.000  euro  la  500.000  euro,
instituirea condiției pentru microîntreprinderi de a avea cel puțin 1 salariat, eliminarea
cotei de impozitare de 3%;



- majorarea cotei reduse de TVA de la 5% la 9% pentru activitățile de cazare hotelieră,
servicii  de restaurant și  catering, majorarea cotei reduse de TVA de la 9% la 19% la
băuturile nealcoolice ce conțin adaos de zahăr, aplicarea cotei reduse de TVA de 5%
pentru achiziția unei singure locuințe a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei;

- extinderea facilităților acordate salariaților din domeniul construcțiilor pentru salariații
din domeniul agroalimentar ce obțin un venit brut lunar din salarii de până la 10.000 lei,
stabilirea  salariului  de  încadrare  minim al  salariaților  din  domeniul  agroalimentar  la
3.000  lei,  stabilirea  bazei  de  calcul  lunar  a  contribuției  de  asigurări  sociale  și  a
contribuției de asigurări sociale de sănătate la salariul minim brut pe țară garantat în
plată, pentru veniturile  realizate în baza contractelor  individuale de muncă cu timp
parțial al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată;

- majorarea nivelului accizelor la țigarete, tutun încălzit și lichide cu conținut de nicotine
destinate inhalării cu ajutorul unui dispozitiv electronic;

- majorarea impozitului pe veniturile din dividende de la 5% la 8%, revizuirea sistemului de
acordare a deducerilor personale pentru salariați, modificarea reglementărilor privind
impozitarea  veniturilor  realizate  de  către  persoanele  fizice  din  cedarea  folosinței
bunurilor,  precum  și  a  celor  din  jocuri  de  noroc,  modificarea  prevederilor  privind
impozitarea  în  cazul  transferului  dreptului  de  proprietate  și  al  dezmembrămintelor
acestuia,  în  sensul  eliminării  plafonului  neimpozabil  și  introducerii  unor  cote  de
impozitare diferențiate în funcție de perioada de deținere;

- abrogarea  prevederilor  privind  impozitul  asupra  venitului  suplimentar  realizat  de
producătorii de energie electrică;

- aplicarea impozitului pe monopolul din sectorul energiei electrice și al gazului natural
(O.G.  nr.5/2013)  și  a  impozitului  asupra  sumelor  rezultate  din  diferențe  de preț  la
vânzarea gazelor natural (O.G. nr.6/2013) până 31 decembrie 2025, inclusiv;

- modificarea modului de calcul a impozitelor și taxelor pe proprietate;

- repartizarea  anuală  a  unei  cote  de  90%  din  profitul  net  realizat  sub  formă  de
dividende/vărsăminte  la  bugetul  de  stat  pentru  societățile  naționale,  companiile
naționale  și  societățile  cu  capital  integral  sau  majoritar  de  stat,  precum  și  regiile
autonome.

- în  anul  2023,  începând  cu  data  de  1  ianuarie,  cuantumul  brut  al  salariilor  de
bază/soldelor  de  funcție/salariilor  de  funcție/indemnizațiilor  de  încadrare  lunară  de
care  beneficiază  personalul  plătit  din  fonduri  publice  se  majorează  cu  10%  față  de
nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăși valoarea nominală pentru
anul  2022  stabilită  potrivit  anexelor  la  Legea-cadru  nr.  153/2017,  cu  modificările  și
completările ulterioare, respectiv prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu 2.500
lei.

- în  anul  2023,  începând cu data de 1  ianuarie,  cuantumul  sporurilor,  indemnizațiilor,
compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac
parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară, cu excepția soldei de grad și a
salariului de grad, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține
cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care
personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

- menținerea cuantumului indemnizației de hrană la nivelul din anul 2022; 



- munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către
personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii  de execuţie sau de conducere,
precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează în
cadrul schimbului normal de lucru  se vor compensa numai cu timp liber corespunzător
acestora cu anumite excepții prevazute de lege.

-  în  anul  2023  nu  se  acordă  personalului  bugetar  bilete  de  valoare,  cu  excepția
tichetelor de creșă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de
valoare, cu modificările și completările ulterioare,  precum și premii.

- în  anul  2023  se  pot  acorda  premii  pentru  sportivii  și  colectivele  tehnice  care  au
obţinut  performanţe  deosebite  la  acţiunile  sportive  internaţionale  și  naţionale
oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obţinut distincţii la
olimpiadele internaţionale și concursurile internaţionale și naționale pe discipline de
învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea
bugetară.

-  în anul 2023, cuantumul compensației  bănești,  respectiv  al  alocației  valorice pentru
drepturile  de  hrană,  valoarea  financiară  anuală  a  normelor  de  echipare  și  valoarea
financiară a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna
decembrie 2022;

- în  anul  2023  nu se  acordă  ajutoarele  sau,  după caz,  indemnizaţiile  la  ieșirea  la
pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă.

- la data de 1 ianuarie 2023 se stabileste punctul de pensie la 1785 lei;

- începând cu data de 1 ianuarie 2023  indemnizaţia socială pentru pensionari este de
1.125 lei;

- în anul 2023 se acordă un ajutor financiar pensionarilor sistemului public de pensii,
pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarilor de drepturi prevăzute
de  legi  cu  caracter  special  plătite  de  casele  teritoriale  de  pensii/casele  de  pensii
sectoriale ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 3.000 de lei, in functie
de veniturile lunare realizate. Ajutorul financiar se plătește, în două tranșe egale, în
luna ianuarie 2023 respectiv, octombrie 2023.

- plata  eșalonată  a  hotărârilor  judecătorești  având  ca  obiect  acordarea  de  drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar;

- în anul 2023 se mențin în plată la nivelul acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2022:

         a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la
6  martie  1945,  precum  și  celor  deportate  în  străinătate  ori  constituite  în  prizonieri,
republicat;

    b)  drepturile  prevăzute  de Legea  nr.  49/1991  privind  acordarea  de  indemnizații  și
sporuri  invalizilor,  veteranilor  și  văduvelor  de  război,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, cu excepția indemnizațiilor prevăzute la art. 1 alin.(1);

c) drepturile prevăzute de Legea nr. 44/1994 privind veteranii  de război, precum și
unele  drepturi  ale  invalizilor  și  văduvelor  de  război,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

d) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările și



completările ulterioare;

e) indemnizațiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere
de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

    f) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea
unor  drepturi  persoanelor  care  au  efectuat  stagiul  militar  în  cadrul  Direcției  Generale  a
Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările și completările ulterioare;

   g)  indemnizația  prevăzută  de  Legea  nr.  109/2005  privind  instituirea  indemnizației
pentru  activitatea de liber profesionist  a  artiștilor  interpreți  sau executanți  din România,
republicată;

    h) indemnizația președintelui Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al
Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr.  16/2000 privind organizarea și  funcționarea
Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, republicată;

    i)  indemnizațiile  acordate  membrilor  Academiei  Române,  membrilor  Academiei
Oamenilor  de Ştiință din România, membrilor Academiei  de Ştiințe Medicale din România,
membrilor  Academiei  de  Ştiințe  Agricole și  Silvice  "Gheorghe Ionescu-Şișești"  și  membrilor
Academiei de Ştiințe Tehnice din România;

    j)  sprijinul  material  acordat  urmașilor  membrilor  Academiei  Române  și  urmașilor
membrilor Academiei Oamenilor de Ştiință din România;

    k)  ajutorul  lunar  pentru  soțul  supraviețuitor,  acordat  în  temeiul  Legii  nr.  578/2004
privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;

    l)  indemnizațiile  reparatorii  lunare,  potrivit  art.  4  alin.  (2)  și  art.  7  din  Legea  nr.
226/2011  privind  reparațiile  morale  și  materiale  pentru  fostele  cadre  militare  active,
îndepărtate  abuziv  din  armată  în  perioada  23  august  1944  -  31  decembrie  1961,  cu
modificările și completările ulterioare;

    m)  drepturile  prevăzute  de  Legea  nr.  168/2020  pentru  recunoașterea  meritelor
personalului  participant  la  acțiuni  militare,  misiuni  și  operații  pe  teritoriul  sau  în  afara
teritoriului statului român și acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor
celui decedat, cu modificările și completările ulterioare.

 n)  în  anul  2023  indemnizațiile  stabilite  în  baza  Legii  recunoștinței  pentru  victoria
Revoluției  Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la
Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului -
Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, se acordă în
cuantumul cuvenit sau aflat în plată în luna decembrie 2022.

- neactualizarea   în  anul  2023  a   pensiilor  de  serviciu  cu  rata  medie  anuală  a
inflaţiei pentru anumite categorii de personal stabilite de lege; 

- în luna ianuarie 2023 persoanele cu dizabilități beneficiază în mod excepțional de o
indemnizație compensatorie. De indemnizația compensatorie vor beneficia persoanele
cu  handicap  existente  în  plată  în  luna  decembrie  2022  pentru   prestațiile  sociale
prevăzute de art. 58 alin.(4) și (5) din Legea nr.448/2006, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

-  indemnizația compensatorie se stabilește pentru adultul  cu handicap la  nivelurile
menționate reprezentând valoarea în lei a indemnizației lunare acordată în baza art.
58  alin.(4)  lit.  a),  respectiv  la  art.  58  alin.(4)  lit.b)  (iii)  din  Legea  nr.448/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare , iar pentru copilul cu handicap



la nivelul  reprezentând valoarea în lei a prestației sociale  acordată în baza art. 58
alin.(5) din același act normativ;

- numărul maxim de posturi finanțat în anul 2023 din fonduri publice de către instituțiile
și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare să fie stabilit
astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în
condițiile legii  cu încadrarea în cheltuielile de personal.  Ordonatorii  de credite vor
stabili  numărul  maxim  de  posturi  care  se  finanțează,  cu  respectarea  acestei
condiționalități;

- menţinerea nivelului rentelor viagere în cuantumul aflat în plată în luna decembrie
2022 prevăzute  la  art.  64  din  Legea  educației  fizice  și  sportului  nr.  69/2000,  cu
modificările și completările ulterioare;

- menţinerea cuantumului lunar al indemnizaţiei de merit acordată în baza Legii nr.
118/2002 la nivelul din luna decembrie 2022, de 6.240 lei.

- prorogarea prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, cu privire la alocarea  de la
bugetul  de  stat  și  bugetele  locale  a  echivalentului  a  6%  din  produsul  intern  brut  și
acordarea din fonduri publice a 1% din produsul intern brut pentru cercetare – măsură
prevăzută  și  în  Ordonanța  Guvernului  nr.57/2002  privind  cercetarea  științifică  și
dezvoltarea tehnologică;

- în anul 2023 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuități, numai în limita a 3
călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple, la facilitățile de transport prevăzute în o serie
de acte normative.

  a)  art.  5  alin.  (1)  lit.  f)  din  Legea  nr.  341/2004,  cu  modificările  și  completările
ulterioare;

  b) art. 210 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.

- cupoanele sociale și sprijinul pentru învățare prevăzute la art. 27 alin. (6) și art.356 din
Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu se acordă până la data
de 31 decembrie 2023.

- pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se
stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de
4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună,
reprezentând în medie 24,194 lei/oră

- începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei
lunar, pentru  un  program  normal  de  lucru  în  medie  de  165,333  ore  pe  lună,
reprezentând 18,145 lei/oră;

Pentru planificarea bugetară pe anul 2023 și estimările pe perioada 2024-2025 se stabilesc
plafoane pentru anumiți indicatori bugetari (cheltuieli totale și sold pentru bugetul general
consolidat și anumite bugete componente ale acestuia, precum și soldul structural anual al
administrației publice) prin derogare de la prevederile art.6, art.7, art.14 alin.(1) și art.26
alin.(3) din Legea nr.69/2010 republicată.

Derogarea de la prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, a
fost impusă având în vedere necesitatea finanțării măsurilor fiscal-bugetare care au stat la
baza construcției bugetare pe anul 2023 și perspectiva 2024-2025.

Deși  vor  fi  instituite  aceste  derogări,  Guvernul  României  este  preocupat  de respectarea



TSCG, respectiv un sold structural de 1% din PIB.

În termeni structurali, se estimează că deviația semnificativă înregistrată în anul 2016 de la
OTM stabilit pentru România (respectiv 1% din PIB) va continua să se ajusteze și în anul 2023.

Proiectul  de act normativ este însoțit  de Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2023-
2025, ca document de fundamentare.

2.4  Alte informaţii 

Secţiunea a 3-a

Impactul socioeconomic

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare
a actului normativ

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

 stabilirea unor ținte obligatorii pentru o serie de indicatori bugetari prevăzuți
la art.29 din Legea responsabilității  fiscal-  bugetare nr.69/2010, republicată, pentru anul
2023 și 2024;

  alocarea, cu eficiență, a fondurilor publice și o mai mare responsabilitate a
ordonatorilor principali de credite în cheltuirea banilor publici;

 o mai bună disciplină financiară.

3.2 Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.4 Impactul macroeconomic

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.4.2  Impactul asupra mediului concurenţial și domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.5  Impactul asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

3.9 Alte informaţii

Secţiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli și

venituri

 - milioane lei -

Indicatori Anul
curent

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7

4.1 Modificări ale veniturilor bugetului
general consolidat

4.2  Modificări  ale  cheltuielilor
bugetului general consolidat

4.3 Impact financiar (3=1-2)

4.4  Propuneri  pentru  acoperirea
creșterii cheltuielilor bugetare

4.5  Propuneri  pentru  a  compensa
reducerea veniturilor bugetare

4.6  Calcule  detaliate  privind
fundamentarea  modificărilor
veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare
4.7  Prezentarea,  în  cazul  proiectelor  de  acte  normative  a  căror  adoptare  atrage
majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:

a) fișa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările  și  completările  ulterioare,  însoțită  de  ipotezele  și  metodologia  de  calcul
utilizată;

b)  declarație  conform  căreia  majorarea  de  cheltuială  respectivă  este  compatibilă  cu
obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară
anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.

4.8 Alte informaţii

Soldul bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul
2023 de - 4,40 %, iar în anul 2024 de - 2,95 %.
Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat, exprimate ca procent în produsul
intern brut, sunt de 8,2 % în anul 2023 și de 7,9 % în anul 2024. 



Plafoanele,  în  valoare  nominală,  privind  cheltuielile  totale  și  de  personal  ale  bugetului
general consolidat și  ale principalelor bugete componente obligatorii  pentru anul 2023, se
regăsesc în Anexa nr.1, iar plafoanele nominale ale soldului bugetului general consolidat și ale
principalelor bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2023 se regăsesc în
Anexa nr.2 la prezentul proiect de act normativ.

Secţiunea a -5 a

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

5.1  Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5.2 Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5.3  Conformitatea  proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce
transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE)

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5.4 Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5.5 Alte acte normative și/sau documente internaţionale din care decurg angajamente
asumate

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5.6 Alte informaţii

Secţiunea a - 6 a

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

6.1  Informaţii  privind  neaplicarea  procedurii  de  participare  la  elaborarea  actelor
normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6.2 Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute
de cercetare și alte organisme implicate



Potrivit  prevederilor  art.7  alin.(13)  din  Legea  nr.52/2003  privind  transparență
decizională în administrația publică, republicată, în cazul reglementării unei situații care, din
cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea
evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun
adoptării în procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare.

Proiectul de act normativ va fi dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog Social, constituită
în  ședință  extraordinară  la  nivelul  Ministerului  Finanțelor,  prin  utilizarea  mijloacelor
electronice de comunicare.

Ministerul  Finanțelor  a  solicitat  opinia  Consiliului  Fiscal  asupra  proiectului  de  lege
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023
cu adresa nr.467.618/2022

6.3 Informaţii  despre  consultările  organizate  cu  autorităţile  administraţiei  publice
locale,  în  situația  în  care  proiectul  de  act  normativ  are  ca  obiect  activități  ale  acestor
autorități,  în  condițiile  Hotărârii  Guvernului  nr.521/09.06.2005  privind  procedura  de
consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6.4 Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consulative constituite
prin acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6.5  Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi

Proiectul se supune avizului Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social.

6.6 Alte informaţii

Secţiunea a -7 a

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

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, prin publicarea proiectului de
lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul
2023 și a expunerii de motive pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor în data de ………...

7.1 Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

7.2 Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării  proiectului  de  act  normativ,  precum  și  efectele  asupra  sănătăţii  și
securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

7.2 Alte informaţii

Secţiunea a 8-a

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ

8.1 Măsurile  de punere în  aplicare  a  proiectului  de act  normativ  de către  autoritățile
administrației publice centrale și/sau locale – înființarea unor noi organisme sau extinderea
competențelor instituțiilor existente

Proiectul  de lege  pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-
bugetar  pe  anul  2023 va  fi  implementat  de  către  Ministerul  Finanțelor  împreună  cu
ordonatorii principali de credite.

8.2  Alte informaţii

Nu este cazul.



Pentru  considerentele  de  mai  sus,  am elaborat  prezentul  proiect  de lege  pentru
aprobarea  plafoanelor  unor  indicatori  specificați  în  cadrul  fiscal-bugetar  pe anul
2023 care, în forma prezentată, a fost avizat de ministerele interesate, și pe care îl
supunem spre aprobare.

MINISTRUL FINANŢELOR 

ADRIAN CÂCIU

AVIZAT,

VICEPRIM – MINISTRU,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

SORIN MIHAI GRINDEANU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, 

CSEKE ATTILA  ZOLTÁN 

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,

BOGDAN LUCIAN AURESCU

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI,

SECRETAR GENERAL AL GUVERNULUI

MARIAN NEACȘU

 

COMISIA NAȚIONALĂ DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ,

PREȘEDINTE,
CRISTIAN NICOLAE STĂNICĂ

MINISTRUL JUSTIŢIEI,

    MARIAN –CĂTĂLIN PREDOIU 
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	necesitatea alocării de fonduri suplimentare pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii;
	necesitatea asigurării fondurilor pentru desfășurarea activității unităților administrativ-teritoriale;
	plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de -80.154,0 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de -94.595,2 milioane lei, al soldului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este zero iar al soldului bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de +5.538,3 milioane lei;

