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referitor la propunerea legislativa pentru completarea art.30 din 

Legea nr.500/2002 privind finantele publice si pentru abrogarea art.29 din 

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr.83/2014 privind salarizarea 

personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in 

domeniul cheltuielilor publice (b472/8.10.2021)

In temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i art. 11 

lit. a) din Regulamentul de organizare §i fxinctionare, Consiliul Economic §i Social a fost 

sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea art 30 din Legea 

nr.500/2002 privind finantele publice :^i pentru abrogarea art.29 din Ordonanta de urgenta a 

Guvemului nr.83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice m anul 

2015, precum f alte masuri in domeniul cheltuielilor publice (b472/8.10.2021).
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In temeiul art. 5 lit. a) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea §i functionarea 

Consiliului Economic §i Social, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, m 

§edinta din data de 19.10.2021, desfa§urata online, conform prevederilor HotarMi Plenului 

nr.25/04.03.2021, avizeaza FAVORABIL prezentul proiect de act normativ, cu propunerile 

de modificare prevazute in anexa, precum §i cu urmatoarele observatii:
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• este necesara clarificarea prevederii introduse prin art. I alin. (2^), care limiteaza 

cuantumul fondului de rezerva bugetara la 0,5% din totalul cheltuielilor bugetului de 

stat. Expunerea de motive nu explica prin ce mecanism s-a ajuns la acest prag si daca 

an fost avute in vedere si situatii de urgenta (de ex.; ealamitati naturale) care sa necesite 

cheltuieli bruste mai mari care ar putea depasi acest prag;

• fondul de rezerva al Guvemului poate fi utilizat inclusiv pentru situatii de urgenta (ex.: 

ealamitati naturale), caz in care nu exista timp pentru consultari publice de tipul celor 

propuse de initiatori prin aeest proiect de lege [a se vedea art. 30 alin. (22)]. Ca atare, 

este neeesara modificarea aeestui alineat, in vederea punerii in acord cu reglementarile 

Legii nr. 52/2003 privind transparenta deeizionala in administratia publiea, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care specifica cazurile de exeeptie. Conform 

art.6 „prevederile prezentei legi nu se aplicd procesului de elaborare a actelor 

normative §i §edinlelor in care sunt prezentate informatii privind:

a) apdrarea nationald, siguranta nationald §i ordinea publiea, interesele strategice 

economice §i politice ale tarii, precum ^i deliberdrile autoritdfilor, dacd fac parte din 

categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

b) valorile, termenele de realizare §i datele tehnico-economice ale activitdtilor 

comerciale sau financiare, dacd publicarea acestora aduce atingere principiului 

concurentei loiale, potrivit legii;

c) datele personale, potrivit legii. ”;

• in eazul reglementarii unei situatii care, din cauza cireumstantelor sale exceptionale, 

impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse 

interesului public, proiectele de aete normative se supun adoptarii in procedura de 

urgenta, prevazuta de reglementarile in vigoare.

Pre^edinte,
I ̂  ^
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Anexd

Propuneri de modificare aferente

propunerii legislative pentru completarea art 30 din Legea nr. 500/2002privind finantele publice sipentru abrogarea 

art 29 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014privind salarizarea personaluluipldtit din fonduripublice in 

anul 2015, precunt si alte masuri in domeniul cheltuielilorpublice (b472/8.10.2021)

Nr. Text initial Text propus Motivare
crt.

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

1. Art. I
La articolul 30 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanfele publice, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 579 din 13 august 
2002, cu modificarile si completarile ulterioare, 
dupa alineatul (2*), se introduc trei noi alineate, 
alin. (2^) §i (2^), (2'*) cu urmatorul cuprins:

Art. I
La articolul 30 din Legea nr. 500/2002 privind 
finantele publice, publicata in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 579 din 13 august 
2002, cu modificarile ^i completarile ulterioare, 
dupa alineatul (2*), se introduc trei noi alineate, 
alin. (2^) si (2^), (2“*) cu urmatorul cuprins:

(2^)(2^) Alocarea de sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozi^ia Guvernului se face doar in 
urma unui proces de consultare publica, cu 
justificarea motivelor care au stat la baza alocarii 
sumelor si din care sa reiasa caracterul urgent sau 
neprevazut al cheltuielilor care vor fi fmantete din 
Fond, cu justificarea criteriilor de selectie a 
ordonatorilor principali de credite ai bugetului de 
stat si ai bugetelor locale, a modului in care au fost 
calculate sumele alocate, precum §i cu indicarea 
naturii si valorii cheltuielilor ordonatorilor de 
credite care vor fi acoperite din sumele alocate.

Alocarea de sume din Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului se face doar cu 
justificarea motivelor care au stat la baza alocarii 
sumelor si din care sa reiasa caracterul urgent sau 
neprevazut al cheltuielilor care vor fi finanfate din 
Fond, cu justificarea criteriilor de selectie a 
ordonatorilor principali de credite ai bugetului de 
stat si ai bugetelor locale, a modului in care au fost 
calculate sumele alocate, precum §i cu indicarea 
naturii si valorii cheltuielilor ordonatorilor de 
credite care vor fi acoperite din sumele alocate.

Alocarea de sume din fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului se face 
in situajii care necesita decizii imediate 
ale Guvernului, prin urmare nu se poate 
stabili oportunitatea alocarii bugetare 
printr-un proces consultare publica.



(20 (20 Fondul de rezerva bugetara nu poate depa?i 
0,5% din totalul cheltuielilor bugetului de stat.
(20 Anual, pana pe data de 15 ianuarie a 
exerci(iului bugetar uirnator, Guvemul va prezenta 
Parlamentului un raport privind modul §i nivelul de 
utilizare a fondului de rezerva bugetara la dispozi(ia 
Guvemului.

Fondul de rezerva bugetara nu poate depa^i 
0,5% din totalul cheltuielilor bugetului de stat.

Anual, pana pe data de 15 ianuarie a 
exerci(iului bugetar urmator, GuvemUl va prezenta 
Parlamentului un raport privind modul §i nivelul de 
utilizare a fondului de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvemului.

(20

Ordonan^a de urgenfa a Guvemului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum
^i alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

2. Art. n
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se 
abroga art. 29 din Ordonanta de urgenfa a 
Guvemului nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului platit din fonduri publice in anul 
2015, precum i^i alte masuri in domeniul 
cheltuielilor publice, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925 din 18 
decembrie 2014, aprobata cu modificari i^i 
completari prin Legea nr. 71/2015, cu 
completarile ^i modiflcarile ulterioare.

Se impune eliminarea acestui articol 
pastrarea in vigoare a art. 29 din 
Ordonan^a de urgenta a Guvemului nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului 
platit din fonduri publice m anul 2015, 
precum ?i alte masuri in domeniul 
cheltuielilor publice, cu modificarile §i 
completarile ulterioare, intrucat este 
necesar sa fie 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 §i de 
capital, mai ales in aceasta perioada de 
criza sanitara, care a generat cheltuieli 
neprevazute asupra bugetelor locale.

Se elimind.




