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Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Ordonanţa Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011  

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

             Rectificarea bugetară pe anul 2011 propusă prin acest proiect de act 
normativ este determinată de:   

 evoluţia activităţii economice din primele cinci luni 2011 relevă continuarea 
creşterii economice în condiţii de stabilitate macroeconomică şi financiară, ceea 
ce susţine creşterea produsului intern brut de 1,5% în anul 2011 faţă de 
2010, prognozată şi avută în vedere la fundamentarea bugetului pe acest an. 

 în trimestrul I 2011, produsul intern brut s-a majorat, în 
termeni reali, cu 1,7% faţă de trimestrul I 2010. Faţă de 
trimestrul IV 2010 creşterea a fost de 0,7%, după ce în 
trimestrul IV 2010 s-a înregistrat o creştere de 0,1% faţă de 
trimestrul precedent, această evoluţie evidenţiind tendinţa 
economiei de reluare a creşterii. 

 în luna iunie 2011, rata anuală a inflaţiei a ajuns la nivelul de 
7,93%, începând să se situeze pe un trend descendent, după 
ce în luna mai a fost de 8,41%. Scăderea preţurilor din luna 
iunie faţă de luna mai cu 0,3% se datorează în exclusivitate 
mărfurilor alimentare, ale căror preţuri s-au redus cu 1,3%, în 
timp ce preţurile mărfurilor nealimentare şi tarifele serviciilor s-
au majorat cu 0,2%, respectiv 0,7%. 

   În anul 2011, rata inflaţiei se apreciază că va ajunge la 
sfârşitul anului la 4,8%, nivel superior cu 1,6 puncte 
procentuale faţă de estimarea utilizată în elaborarea bugetului 
pentru anul 2011, dar mai mică cu peste 3 punte procentuale, 
comparativ cu cea înregistrată la sfârşitul anului 2010, de 
7,96%. 

Majorarea ratei inflaţiei, faţă de cea estimată la elaborarea 
bugetului, s-a datorat creşterii mai accelerate de la sfârşitul 
anului 2010 şi din primele luni ale anului 2011 a preţurilor 



 

mărfurilor alimentare, însă, odată cu apariţia noii recolte 
agricole care se apreciază a fi peste cea din 2010, se aşteaptă 
o reducere la preţul acestei grupe de mărfuri. Acest fapt este 
demonstrat şi de evoluţia preţului mărfurilor alimentare din 
luna iunie, fiind prima oară când în luna iunie se înregistrează 
reduceri de preţ la această categorie de mărfuri.  

 

 analiza rezultatelor bugetare derulată pe parcursul primelor şase luni 
ale anului 2011 care scoate în evidenţă faptul că execuţia bugetului general 
consolidat s-a încheiat cu un deficit de 11,3 miliarde lei, respectiv 2,07% din 
PIB, sub limita ţintei de deficit, în sumă de 12,6 miliarde lei asumată cu 
organismele financiare internaţionale (Fondul Monetar Internaţional, Comisia 
Europeană şi Banca Mondială) 

 Veniturile încasate ale bugetul general consolidat au fost în sumă de 85,0 
miliarde lei, cu 9,6% mai mari faţă de anul precedent, în principal, ca urmare a 
creşterii încasărilor din taxa pe valoarea adăugată (+31,5%), accize (+27,1%) şi 
venituri din capital (+58,9%),  

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 96,2 miliarde lei, au  
înregistrat o uşoară creştere în termeni nominali cu 0,7% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent, ca urmare a creşterii cheltuielilor de cofinanţare 
pentru proiecte cu finanţare nerambursabilă, însă ca pondere în PIB s-au redus 
cu 0,9 puncte procentuale.  

 Încheierea  Acordului Stand-by de tip preventiv, dintre România şi 
Fondul Monetar Internaţional, intrat în vigoare la sfârşitul lunii martie 2011, 
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. 

Având în vedere toate elementele prezentate mai sus, se impune 
rectificarea bugetului de stat pe anul 2011. 

2. Schimbări preconizate  

Prin proiectul de act normativ se propune: 

a) majorarea veniturilor bugetului de stat pe anul 2011, pe sold, cu 
suma +3.218,7 milioane lei, reflectată, în principal, pe următoarele categorii 
de venituri: 

- impozitul pe profit: +155,2 milioane lei, ca urmare a încasărilor din 
impozitul pe profit virat de agenţii economici pe fondul relansării activităţii 



 

companiilor din primul trimestru; 

- alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane 
juridice: -200,0 milioane lei; 

- impozit pe venit şi salarii: +33,2 milioane lei, pe fondul creşterii 
câştigului salarial mediu brut cu 2,3% în luna mai 2011 faţă de aceeaşi lună 
a anului 2010; 

- taxa pe valoarea adăugată: +650,7 milioane lei;  

- accize: +1.435,5 milioane lei. Majorarea se datorează, în principal, 
intensificării acţiunilor de combatere a fraudei fiscale în domeniul produselor 
accizabile, realizate atât prin mobilizarea organelor proprii de control, cât şi prin 
cooperarea cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniu, coroborate cu 
modificările legislative promovate de Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală. În cadrul creşterii cu 26,3% a încasărilor 
totale din accize în primele 6 luni ale anului 2011 comparativ cu perioada 
similară a anului precedent, cea mai importantă creştere a încasărilor se 
constată la ţigarete şi produse din tutun. 

 - venituri nefiscale  +1.001,2 milioane lei; 

b) majorarea cheltuielilor bugetului de stat, pe sold, cu suma de 
+4.101,5 milioane lei. 

Influenţele la cheltuielile bugetului de stat pe ordonatori principali de credite 
se prezintă astfel: 

b1) din bugetul de stat, sume suplimentare au fost propuse a fi alocate 
pentru: 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii: +1.605,8 milioane lei, 
din care, în principal, pentru: 300,0 milioane lei pentru achitarea de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a lucrărilor 
efectuate pentru construcţia de autostrăzi, 515,6 milioane lei pentru finanţarea 
cheltuielilor neeligibile aferente Programelor ISPA şi 130,0 milioane lei 
majorarea capitalului social la Compania Nationala de Căi .Ferate „ C.F.R” -  
S.A.   

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +910,3 milioane lei, 
din care, în principal suma de 735,0 milioane lei pentru asigurarea condiţiilor 
necesare absorbţiei a circa 626 milioane Euro din fondurile europene alocate 
FEADR (sume existente în cont a BNR). Necesitatea acordării acestui împrumut 
este justificată de nivelul contractelor de finanţare semnate de APDRP cu 



 

beneficiarii publici ai FEADR, precum şi pentru alocarea de fonduri suplimentare 
instituţiilor din subordine finanţate din venituri proprii şi subvenţii. 

 Ministerul Administraţiei şi Internelor: +696,1 milioane lei, din 
care 37,4 milioane lei pentru Agenţia Naţională pentru Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară (programul INSPIRE) şi 12,0 milioane lei pentru constituirea stocurilor 
minime de siguranţă de combustibil; 

 Ministerul Sănătăţii: +349,5 milioane lei, reprezentând „Transferuri 
din bugetul de stat către bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de 
Sănătate” pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului Naţional Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate.  

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului: +300,0 milioane 
lei, sumă necesară derulării în bune condiţii a proiectelor derulate prin 
Compania Naţională de Investiţii CNI S.A. şi prin Agenţia Naţională de Locuinţe. 

 Ministerul Apărării Naţionale: +239,0 milioane lei.  

  Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri: +140,3 
milioane lei, în vederea asigurării sumelor necesare acordării subvenţiei 
parţiale de dobândă pentru programul Mihail Kogălniceanu şi pentru acordarea 
ajutorului de stat pentru închiderea minelor conform Deciziei Comisiei Europene 
nr.787/2010 pentru Compania Naţională a Huilei Petroşani, după comunicarea 
notificării de către Comisia Europeană. 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:+124,8 milioane 
lei; 

 Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale: +21,2 
milioane lei  reprezentând suplimentarea bugetului cu suma de 21.221 mii lei, 
din care pentru Programul “Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse 
software” suma de 11.580 mii lei, pentru plata despăgubirilor civile aferente 
proceselor avute pe rol suma de 5.441 mii lei, iar pentru Proiectul  “Economia 
Bazată pe Cunoaştere” suma de 4.200 mii lei. 

b2)  diminuări ale bugetelor ordonatorilor principali de credite, între care 
menţionăm, în principal: 

 Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale: -418,5 milioane 
lei; 

 Ministerul Mediului şi Pădurilor: -148,3 milioane lei;  

c) În proiectul ordonanţei de rectificare sunt incluse şi sume pentru 



 

stingerea de datorii ale ordonatorilor principali de credite,  sume care nu 
vor afecta deficitulul bugetului general consolidat pe anul 2011,astfel: 

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii:  

- +432,8 milioane lei pentru Societatea Naţională de Transport 
Feroviar de Călători ,,CFR Călători” S.A. în vederea acoperirii 
obligaţiilor de plată ale acesteia 

- +236,6 milioane lei pentru Societatea Naţională de Transport 
Feroviar de Călători ,,C.F.R. Călători” S.A. care va fi utilizată pentru 
achitarea obligaţiilor de paltă ale acesteia; 

- +130,0 milioane lei pentru majorea capitalului social al Companiei 
Naţionale de Căi Ferate ,,C.F.R.” S.A.  

 Ministerul Administraţiei şi Internelor: +302,7 milioane lei pentru 
achitarea obligaţiilor către furnizorii de energie termică; 

 Ministerul Finanţelor Publice – Acţiuni Generale: +248,1 
milioane lei în vederea asigurării sumelor necesare unităţilor administrativ 
teritoriale pentru plata TVA aferentă achiziţiilor din fonduri publice în cadrul 
proiectelor ISPA în sectorul de apă la preluarea de la operatori a investiţiilor 
realizate ulterior transmiterii cererilor finale de fonduri la Comisia Europeană în 
conformitate cu Memorandumurile de Finanţare ISPA aprobate în perioada 
2000-2003, precum şi TVA restant conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.135/2007 cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgentă 
a Guvernului nr.63/1999 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ministerul Agriculturii şi Dezvotării Rurale: +115,3 milioane lei 
datorii ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu Siseşti” 
către bugetul de stat şi +60,0 milioane lei datorii generate de derularea 
Programului SAPARD; 

 Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri: +79,0 
milioane lei pentru achitarea obligaţiilor Societăţii Naţionale ,,Nuclearoelectrica” 
S.A. către producorul de apă grea Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare.  

 Ministerul Apărării Naţionale: +12,0 milioane lei pentru Regia 
Autonomă,, Compania Română de Aviaţie ROMAVIA” exclusiv pentru achitarea 
obligaţiilor acesteia.  

d) Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se 
majorează atât la venituri, cât şi la cheltuieli cu suma de 291,7 milioane lei.  



 

Având în vedere consumul ridicat de medicamente care a dus până în 
prezent la angajarea creditelor alocate în anul 2011 cu această destinaţie şi 
pentru asigurarea unui acces neîntrerupt al populaţiei la medicamente cu şi fără 
contribuţie personală, precum şi la medicamente şi materiale sanitare specifice 
în cadrul programelor naţionale de sănătate, este necesară majorarea creditelor 
de angajament aprobate pe anul 2011 cu suma de 1.682.000 mii lei. 

Astfel, pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală cu suma de 
982.000 mii lei şi cu suma de 700.000 mii lei pentru programele naţionale de 
sănătate. 

 
Pentru asigurarea continuităţii tratamentului bolnavilor incluşi în 

programele naţionale de sănătate, inclusiv pentru cei din cadrul programului 
naţional de oncologie şi diabet este necesară suplimentarea cu suma de 
242.573 mii lei a „Programului naţional de sănătate cu scop curativ”, prin 
diminuarea cu aceeaşi sumă a „Programului naţional privind asigurarea 
serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de sănătate”, virare de credite care nu poate fi efectuată de 
ordonatorul principal de credite, potrivit Legii nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 e) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor se majorează cu suma de 
18,4 milioane lei, din care: 

 11,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor cu acordarea de 
produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine, urmare a corectării numărului 
de beneficiari ai acestor produse; 

  7,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor cu salariile şi 
contribuţiile aferente acestora din învăţământul special şi din centrele judeţene 
de resurse şi asistenţă educaţională, urmare a creşterii  numărului de posturi din 
învăţământul special, conform solicitării Ministerului Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului. 

            Suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor se asigură prin 
diminuarea cu aceeaşi sumă de 18,4 milioane lei a poziţiei nr.43 - ”Sume 
rezervate care se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti prin hotărâri ale 
Guvernului, în baza solicitărilor şi fundamentărilor prezentate de autorităţile 
administraţiei publice locale” -  din anexa nr.5 la Legea bugetului de stat pe anul 
2011, nr.286/2010, respectiv a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 
pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti. 



 

f) efectuarea de redistribuiri a unor economii de la anumite naturi de 
cheltuieli la altele în cadrul fondurilor aprobate în bugetele unor ordonatori 
principali de credite. 

 majorarea cheltuielilor de personal prevăzute în bugetele 
ordonatorilor principali de credite pe anul 2011 în sumă totală de 723,9 
milioane lei, prin redistribuire din suma globală prevăzută în bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice – ,,Acţiuni Generale” , la titlul ,,Cheltuieli de 
personal”, potrivit art.37 din Legea bugetului de stat pe anul 2011, nr.286/2010 
cu destinaţia acoperirii creşterilor salariale stabilite pentru anul 2011, după cum 
urmează : 

 Curtea de Conturi: +10,0 milioane lei;  

 Ministerul Justiţiei: +10,0 milioane lei; 

 Ministerul Apărării Naţionale: +227,0 milioane lei;  

 Ministerul Administraţiei şi Internelor: +344,0 milioane lei din 
care: +94,0 milioane lei pentru recensământul populaţiei; 

 Serviciul Român de Informaţii: +38,5 milioane lei; 

 Serviciul Român de Informaţii Externe: +5,0 milioane lei; 

 Serviciul de Protecţie şi Pază: +3,0 milioane lei; 

 Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: +6,4 milioane lei; 

 Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării: +0,1 
milioane lei; 

 Administraţia Naţională a Penitenciarelor: +78,0 milioane lei.  

 Redistribuiri in cadrul bugetului Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale: pentru plata contribuţiei de asigurări de sănătate pentru 
persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului şi pentru asigurarea 
plăţii integrale a contribuţiei pe anul 2011 este necesar să se suplimenteze 
această poziţie cu suma de 18,0 milioane lei, prin redistribuirea sumei de 10,9 
milioane lei de la contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele 
beneficiare de ajutor social şi a sumei de 7,1 milioane lei de la ajutoarele pentru 
încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. 

 Pentru o mai bună reflectare a cheltuielilor finanţate potrivit legii, din 



 

bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, aferente unor 
programe de interes naţional, unor instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi 
de asistenţă medico-sociale din subordinea consiliilor locale sau judeţene este 
necesară încadrarea cheltuielilor ca transferuri către bugetele locale şi nu ca şi 
cheltuieli de asistenţă socială.  

 Redistribuiri in cadrul bugetului Secretariatul de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989: redistribuirea sumei de 
200 mii lei pentru a permite derularea Programului ,,Administrarea eficientă a 
sumelor alocate cheltuielilor de administraţie a Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989”, prin diminuarea sumei 
alocate acţiunilor comemorative cuprinse în cadrul Programului ,,Plata 
drepturilor pentru beneficiarii Legii nr.341/2004”.    

3. Alte informaţii  

Influenţele introduse prin acest proiect de act normativ asupra creditelor 
bugetare au fost stabilite cu luarea în considerare a sumelor reţinute în proporţie 
de 10% conform art.21 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

Nu este cazul 

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

Nu este cazul 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

Nu este cazul 

3. Impactul social 

Nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului 



 

Nu este cazul 

5. Alte informaţii 

Nu este cazul 

     Prin promovarea rectificării bugetului de stat pe anul 2011 se pot 
rezolva, în principal, următoarele probleme:     

 asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a 
activităţii unor instituţii; 

 achitarea obligaţiilor restante pentru întărirea disciplinei financiare 

 finanţarea unor proiecte de investiţii. 

Prin derogare de la prevederile art.16 din Legea responsabilităţii fiscal-
bugetare, nr.69/2010 potrivit căruia cheltuielile totale ale bugetului general 
consolidat, excluzând asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor 
donatori, pot fi suplimentate cu ocazia rectificărilor bugetare numai pentru plata 
serviciului datoriei publice şi pentru plata contribuţiei României la bugetul Uniunii 
Europene, în proiectul ordonaţei de rectificare sunt prevăzute sume pentru 
stingerea de datorii,  întrucât scopul rectificării bugetare este plata arieratelor în 
sectorul de sănătate, asigurarea fondurilor pentru cofinanţarea proiectelor 
finanţate din fonduri externe nerambursabile pre şi postaderare, precum şi 
asigurarea de fonduri suplimentare pentru proiectele de investiţii. 

 

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: 

+2.975,7   

a) buget de stat +3.218,7   

b) bugetul general centralizat al 
unităţilor administrativ teritoriale 

+616,3   

c) bugetul asigurărilor sociale de 
stat: 

+600,8   

d) bugetul asigurărilor pentru şomaj -1.052,1   

e) bugetul Fondului naţional unic de +291,7   



 

asigurări sociale de sănătate 

f) bugetul instituţiilor/ activităţilor 
finanţate integral şi/sau parţial din 
venituri proprii  

+6,4   

g) bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

+83,7   

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

+208,9   

i) sume care se consolidează -998,7   

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

+2.975,7   

a) buget de stat +4.101,5   

b) bugetul general centralizat al 
unităţilor administrativ teritoriale 

+616,3   

c)bugetul asigurărilor sociale de stat +682,5   

d) bugetul asigurărilor pentru şomaj -1.082,5   

e) bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate 

+291,7   

f) credite externe acordate 
ministerelor 

-6,1   

g) bugetul instituţiilor/ activităţilor 
finanţate integral şi/sau parţial din 
venituri proprii 

-0,3   

h) bugetul fondurilor externe 
nerambursabile 

+83,7   

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

+208,9   

j) sume care se consolidează -998,7   

k) cheltuieli de natura datoriei 
publice incluse în buget 

-921,3   

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

-   

a) buget de stat -882,8   

b) bugetul asigurărilor sociale de stat -81,7   

c) bugetul asigurărilor pentru şomaj +30,4   

d) credite externe acordate 
ministerelor 

+6,1   

e) bugetul instituţiilor/ activităţilor 
finanţate integral şi/sau parţial din 
venituri proprii 

+6,7   



 

e) cheltuieli de natura datoriei 
publice incluse în buget 

+921,3   

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. 1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate 

  Proiectul de act normativ se dezbate în cadrul Comisiei de Dialog Social 
constituite la nivelul Ministerului Finanţelor Publice la care participă reprezentanţi 
ai organismelor interesate. 

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 Apărarea a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul 



 

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.52/2003 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 a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2011 va fi implementat de către Ministerul Finanţelor Publice 
împreună cu ordonatorii principali de credite. 

2. Alte informaţii 

 



 

 Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de 
Ordonanţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2011 pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.  

 

    

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

Gheorghe Ialomiţianu 

 

 

 AVIZAT, 

 MINISTRUL JUSTIŢIEI  

 Cătălin Marian Predoiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


