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PARLAMENTUL ROMANIEI 

Camera Deputaţilor Senat 

LEGE 

pentru completarea art. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi 

pentru abrogarea art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anu12015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. I. La articolul 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul 
Oficial a1 României, Partea I, nr. 579 din 13 august 2002, cu modificările şi completările 

ulterioare, după alineatul (21), se introduc trei noi alineate, aim . (22) şi (23) (24) cu următorul 

cuprins 

(22) Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, se face doar în 
urma unui proces de consultare publică, cu justificarea motivelor care au stat 1a baza alocării 

sumelor şi din care să reiasă caracterul urgent sau neprevăzut al cheltuielilor care vor fi finanţate 

din Fond, cu justificarea criteriilor de selecţie a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de 
stat şi ai bugetelor locale, a modului în care au fost calculate sumele alocate, precum şi cu 
indicarea naturii şi valorii cheltuielilor ordonatorilor de credite care vor fi acoperite din sumele 
alocate. 

(23) Fondul de rezervă bugetară nu poate depăşi 0.5% din totalul cheltuielilor bugetului de stat. 

(24) Anua1, până pe data de 15 ianuarie a exerciţiului bugetar următor, Guvernul va p rezenta 
Parlamentului un raport privind modul şi nivelul de utilizare a fondului de rezervă bugetară 1a 
dispoziţia Guvernului. 

Art. II. La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plâtit din fonduri publice în anul 2015, 
precum şi alte mâsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 71/2015, cu completările şi modificările ulterioare. 
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Art. III. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 579 din 13 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi Cu completarea adusă prin prezenta lege şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte 
măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
928 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi Cu modificarea adusă prin prezenta lege, vor fi 
republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare". 

Aceastâ lege a fost adoptatâ de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale 
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicatâ. 

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Preşedintele Senatului, 

Ludovic ORBAN Anca Dana DRAGU 
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