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BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 
specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, trimis spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu adresa nr. PL-x 593 
din 15.12.2014, înregistrată sub nr. 4c-2/671 din 16.12.2014, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
 

                               PREŞEDINTE 
 

Viorel ȘTEFAN 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci 

 
 

Bucureşti, 17.12.2014
Nr. 4c-2/671

PL-x 594/2014
 

  
 

RAPORT  
asupra proiectului de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, 
finanțe și bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege pentru aprobarea plafoanelor 
unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, trimis cu adresa nr. PL-x 593 din 15.12.2014, înregistrată sub 
nr. 4c-2/671 din 16.12.2014 

Conform prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 15.12.2014.  
La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere: 
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ; 
 Opinia Consiliului fiscal cu privire la Legea bugetului de stat şi Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2015; 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social 
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Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezinta aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați in cadrul 
fiscal – bugetar pe anul 2015, în conformitate cu prevederile Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr.69/2010. Acesti indicatori sunt 
obligatorii la elaborarea proiectului legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015 si 
reprezinta limite maxime, care nu pot fi depasite. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din 17 decembrie 
2014. 

Din totalul de 34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci și-au înregistrat prezenţa la dezbateri 33 
deputaţi. 

La dezbaterea acestui proiect de lege, în conformitate cu prevederile art. 54 și 55 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, a fost prezent, în calitate de invitat, domnul Darius Vâlcov – Ministrul 
Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări, au hotărât cu cu majoritate de 
voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare, un raport de admitere, cu amendamente admise, 
prezentate în anexă. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
                                     

                
 
                                                                                                                  

PREŞEDINTE                                                       SECRETAR 
 

       Viorel ȘTEFAN                                                 Mihai-Aurel DONŢU 
 
Consilier parlamentar 
Daniel Mărăcineanu 
Șef serviciu 
Giorgiana Ene 
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ANEXĂ 

Amendamente admise 
Nr. 
crt. 

Text Senat Amendamente propuse/Autori Motivaţia 
amendamentului 

1. 
 

Art.1. - Prezenta lege aprobă 
plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul 
fiscal-bugetar, potrivit dispoziţiilor art.18 alin.(2) 
- (4) şi art.20 alin.(1) din Legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 

 

Nemodificat 
 

 
 
 

2. Art.2. - (1) Plafonul soldului bugetului 
general consolidat, exprimat ca procent în 
produsul intern brut, este în anul 2015 de -1,8% 
iar în anul 2016 de -1,1%. 

(2) Plafonul cheltuielilor de personal 
ale bugetului general consolidat, exprimat ca 
procent în produsul intern brut, este de 6,8% în 
anul 2015 şi de 6,6 % în anul 2016. 

(3) La elaborarea proiectului legii 
bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor 

Nemodificat 
 

 

 

Nemodificat 
 

 

 

Nemodificat 
 

 



 5

sociale de stat pentru anii 2015 şi 2016, 
plafoanele indicatorilor prevăzute la alin.(1) şi (2) 
sunt obligatorii. 
 

3.  
 
Art.3. - (1) Plafonul privind datoria 

publică, conform metodologiei Uniunii Europene 
pentru sfârşitul anului 2015, este de 40,5% din 
PIB. 

(2) în anul 2015 plafoanele privind 
finanţările rambursabile, care pot fi contractate de 
către unităţile/subdiviziunile administrativ-
teritoriale, precum şi cele privind tragerile din 
finanţările rambursabile contractate sau care 
urmează a fi contractate de către 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, 
sunt în sumă de 1.200,0 milioane lei fiecare. 
Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care 
poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune 
administrativ-teritorială, este de maximum 100 
milioane lei anual. 

(3) Plafoanele prevăzute la alin.(2) nu 
cuprind finanţările rambursabile destinate 

Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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refinanţării datoriei publice locale, precum şi 
finanţările rambursabile 

destinate proiectelor care beneficiază de fonduri 

externe neramburabite de la Uniunea Europeană, 

inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de 

Reconstrucție și Dezvoltare Economică a 

Balcanilor – HIPERB 

(4) Plafonul privind emiterea de 
garanţii de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice şi de către 
unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, 
pentru anul 2015, este de 8.000,0 milioane lei. 

(5) în anul 2015 plafoanele nominale 
ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de 
personal, potrivit dispoziţiilor art.20, alin.(1), lit. 
e) din Legea nr.69/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa 
nr.1. 

(6) Plafoanele nominale ale soldurilor 
bugetului general consolidat, bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor 
fondurilor speciale şi al altor bugete componente 
ale bugetului general consolidat, în anul 2015, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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sunt prevăzute în anexa nr.2. 
(7) în anul 2015 plafonul soldului 

primar al bugetului general consolidat este de - 
2.334,2 milioane lei. 

(8) Indicatorii prevăzuţi la alin.(1) - 
(7) sunt obligatorii la elaborarea proiectului legii 
bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor 
sociale de stat pentru anul 2015 şi reprezintă 
limite maxime care nu pot fi depăşite. 
 

 
 
(7) În anul 2015 plafonul soldului primar al bugetului 

general consolidat este de             – 2.474,7 milioane 
lei. 

 
Nemodificat 
 
 

 

 

Soldul primar al 

bugetului general 

consolidat se 

modifică pentru 

corelare cu proiectul 

de buget pe anul 

2015 şi orizontul 

2016-2018. 

 

4. Art.4. - Obiectivul bugetar pe termen 
mediu este reprezentat de un nivel al plafonului 
soldului structural anual al administraţiei publice 
pe anul 2015, conform anexei nr.3. 
 

nemodificat 

 

 

5. Art.5. - Ordonatorii principali de 
credite ai bugetului de stat, bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi bugetelor 
fondurilor speciale vor elabora propunerile 
de cheltuieli bugetare în concordanţă cu 
prevederile Legii nr.69/2010, cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi cu 

nemodificat  
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încadrarea în plafoanele prevăzute în 
prezenta lege. 

6. Art. 6. - Anexele nr.1 - 3 fac parte 
integrantă din prezenta lege. 

 

nemodificat Anexele nr.1 s-a 

refăcut ca urmare a 

modificărilor 

intervenite în 

proiectul de buget pe 

anul 2015 şi 

înlocuieste Anexa 

nr.1 de la proiectul 

de lege iniţial. 

7.  Anexa nr.1 

   

Plafoane nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de 
personal pe anul 2015 *)  

   

 

 
 
 
 
  

 - milioane lei - 

  din care: 

  

Cheltuieli totale 
Cheltuieli de 

personal 
Bugetul general 
consolidat 220.590,1 48.373,4 

      

  Anexa nr.1 

   

Plafoane nominale ale cheltuielilor totale şi ale cheltuielilor de 
personal pe anul 2015 *)  

   
 
 
 
 
   

 - milioane lei - 

  din care: 

  

Cheltuieli totale 
Cheltuieli de 

personal 
Bugetul general 
consolidat 220.590,1 48.373,4 
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Bugetul de stat 115.338,6 19.947,8 

      
Bugetul general 
centralizat al unităţilor 
administrativ 
teritoriale**) 58.457,8 20.323,8 

      
Bugetul asigurărilor 
sociale de stat 54.795,5 168,0 

      
Bugetul asigurărilor 
pentru şomaj 1.486,4 102,7 

      
Bugetul Fondului 
naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate**) 22.728,5 154,0 

      
Bugetul 
instituţiilor/activităţilor 
finanţate integral şi/sau 
parţial din venituri 
proprii **) 16.034,4 7.451,1 

      
Alte bugete 
componente ale 
bugetului general 
consolidat **) 8.266,5 226,0 

      
*) nu includ asistenţa financiară din partea 
UE sau alţi donatori.   
**) estimari  

  

Bugetul de stat 115.138,6 20.048,0 

      
Bugetul general 
centralizat al unităţilor 
administrativ 
teritoriale**) 58.694,8 20.323,8 

      
Bugetul asigurărilor 
sociale de stat 54.795,5 168,0 

      
Bugetul asigurărilor 
pentru şomaj 1.486,4 102,7 

      
Bugetul Fondului 
naţional unic de 
asigurări sociale de 
sănătate**) 22.728,5 154,0 

      
Bugetul 
instituţiilor/activităţilor 
finanţate integral şi/sau 
parţial din venituri 
proprii **) 16.036,8 7.350,9 

      
Alte bugete 
componente ale 
bugetului general 
consolidat **) 8.316,0 226,0 

      
*) nu includ asistenţa financiară din partea UE 
sau alţi donatori.   
**) estimari  

  



 10

8.  Anexa nr.2
 
 

Plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat 
şi ale principalelor bugete componente pentru anul 2015 

 
  

  

 
- milioane lei 

- 
    
    

Bugetului general consolidat  -13.004,0 

din care:   
    

Bugetului de stat  -19.119,5 

    

Bugetului asigurărilor sociale de stat  211,8 

    

Bugetului asigurărilor pentru şomaj  224,0 

    

Bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate 
integral şi/sau parţial din venituri proprii  1.233,3 

nemodificat  

9. Anexa nr.3 
Plafoanele  soldului structural anual al administrației publice 
%din PIB 
 2012*) 2013*) 2014*) 2015*) 2016*) 2017*)

Sold 
structural 
anual al 

-2,5 -1,7 -1,6 -1,01) -1,0 -1,0 

*)estimări 

nemodificat  
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**)la care se adauga 0,25 puncte procentuale ajustor pentru 
cofinantarea proiectelor sustinute din fonduri europene 
 

 
 
 


