
Expunere de motive

1. Situaţia actuală

în prezent, articolul 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, precizează că Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului se include în bugetul de stat şi se repartizează unor ordonatori principali de 
credite ai bugetului de stat şi ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, 
pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în timpul 
exerciţiului bugetar. Conform articolului menţionat, alocarea de sume din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul 
de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, 
după caz.

în anul 2014, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 20]5, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu 
completările şi modificările ulterioare, s-a prevăzut că, prin derogare de la prevederile 
articolului 30 alin. (2) şi £3} din Legea nr. 500/2002. cu modificările şi completările 
ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pot fi alocate sume 
ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea sumelor defalcate 
din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata 
cheltuielilor curente şi de capital. OUG 83/2014 prevede că ordonatorii de credite sunt 
cei ce răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispoziţiile 
legale.

După intrarea în vigoare a OUG 83/2014, sumele alocate fondului de rezervă au crescut 
în timp ce repartizările din acest fond s-au făcut preponderent în afara cadrului legal creat 
prin Legea 500/2002. Astfel, alocările s-au făcut fără a fi evidenţiată natura urgentă sau 
neprevăzută a cheltuielilor care urmau să fie finanţate din acest fond. Mai mult, 
repartizările au fost făcute pentru finanţarea atât a unor cheltuieli de capital cât şi a 
cheltuielilor curente, fără a fi incluse în hotărârile de Guvern criterii legate de modul în 
care au fost selectaţi ordonatorii de credite sau cum au fost calculate sumele. în afara 
urgenţelor (cauzate de calamităţi sau epidemii), cea mai mare parte din fondul de rezervă 
bugetară a fost destinată unor cheltuieli care ar fi trebuit luate în calcul la fundamentarea 
bugetului de stat.

Atât mass-media cât şi Consiliul fiscal au raportat în trecut utilizarea necorespunzătoare a 
Fondului de rezervă. Consiliul fiscal a atras atenţia că, pe de o parte, sumele alocate către 
Fond sunt mai mari în fiecare an, iar, pe de altă parte, că repartizarea s-a făcut fără a 
respecta principiile publicităţii şi fără a exista un instrument eficient de monitorizare a 
modului în care sumele au fost utilizate.
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