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Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ  

 
Ordonanţă 

 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 
 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
 
1. Sursa proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ este elaborat potrivit prevederilor Legii privind finanțele publice 
nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la inițiativa Ministerului Finanțelor, ca 
urmare a actelor normative adoptate de la aprobarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2022, în urma analizei Raportului privind situația economică și bugetară pe primul 
semestru al anului 2022, evoluției indicatorilor macroeconomici pe primele 6 luni ale anului 
2022, precum și pentru asigurarea fondurilor necesare desfășurării activității ordonatorului 
principal de credite până la finele anului. 

Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în temeiul art.1 pct.I poz.4 din Legea 
nr.186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe 

 
2. Descrierea situaţiei actuale 

 
Cadrul legal și instituțional existent 

        Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022, 
aprobate prin Legea nr. 318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, au fost 
elaborate pe baza indicatorilor macroeconomici estimați la data elaborării proiectului de lege și 
pe baza reglementărilor în domeniul fiscal, aplicabile pentru anul 2022.          

În temeiul art.6 din Legea privind finanțele publice nr.500/2002, cu modificările și completările 
ulterioare, legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului bugetar prin legi de 
rectificare, elaborate cel mai târziu până la data de 30 noiembrie. 

Totodată, Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată dispune la art.23 că 
orice rectificare bugetară trebuie să aibă în vedere concluziile raportului semestrial privind 
situația economică și bugetară publicat, precum și opinia Consiliului Fiscal cu privire la acesta. 
 
Grupurile-țintă afectate sau care beneficiază direct sau indirect în urma implementării 
proiectului de act normativ 
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Beneficiarii direcți ai implementării proiectului de act normativ sunt Casa Națională de Pensii 
Publice și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă precum și instituțiile subordonate 
care vor dispune de fonduri pentru asigurarea desfășurării activității, precum și populația și 
mediul de afaceri care vor beneficia de măsurile finanțate prin acest proiect de act normativ.  
 

Principalele elemente care stau la baza rectificării bugetare pe anul 2022 sunt: 

• gradul de utilizare a creditelor aprobate în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul 
asigurărilor pentru şomaj pe primele luni ale anului 2022, precum şi evoluţia unor 
indicatori care au stat la baza fundamentării celor două bugete; 

 
• intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2022 privind stabilirea 

unor măsuri de protecție socială a angajaților şi a altor categorii profesionale în 
contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de 
situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative după aprobarea Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, nr.318/2021; 

• prognoza de creştere economică utilizată la elaborarea Legii bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2022 a fost realizată în luna noiembrie 2021, fiind marcată de menţinerea 
incertitudinilor şi riscurilor asociate evoluţiei pandemiei de COVID-19; 

• în primele două luni ale anului, numărul cazurilor de covid s-a redus semnificativ ceea ce 
a condus la ridicarea stării de alertă şi desfășurarea tuturor activităților economice în 
condiții normale. Cu toate acestea, declanșarea conflictului ruso-ucrainian în februarie a 
produs dezechilibre pe piața forței de muncă conducând astfel la o reconsiderare a 
prognozei macroeconomice; 

• intrarea în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte 
măsuri financiar-fiscale. 

 
Problemele la rezolvarea cărora va contribui proiectul de act normativ 

Prin promovarea rectificării bugetare pe anul 2022 se pot rezolva, în principal, următoarele 
probleme:   
 
- asigurarea sumelor pentru finanțarea măsurilor de susținere a ocupării forței de muncă prin 
asigurarea unui nivel de protecție adecvată angajaților și angajatorilor având în vedere situația 
generată de conflictul armat din Ucraina și actualul context epidemiologic, aprobate prin: 
 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.36/2022 privind stabilirea unor măsuri de 
protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca 
urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului 
 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.73/2022 pentru completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi 

angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de 

muncă. 
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Măsurile aprobate prin actele normative sus menționate se acordă pâna la data de 31 decembrie 
2022, fiind acordate următoarele drepturi: 
 

• salariații care își desfășoară activitatea cu reducerea timpului de muncă beneficiază, din 
bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul 
de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent 
orelor de muncă efectiv prestate; 
 

• pentru salariații angajatorilor afectați în mod direct sau indirect de imposibilitatea 
efectuării de tranzacții cu operatori economici din Ucraina, Federația Rusă şi Belarus ca 
urmare a efectelor generate de conflictul militar din Ucraina, pe perioada suspendării 
temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, se acordă o 
indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă 
ocupat. Totodată de această indemnizație beneficiază și salariații angajatorilor supuși 
sancțiunilor internaționale și care au instituite măsuri restrictive. Acest drept se suportă 
din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

- asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E și pentru 
finanțarea investițiilor aferente Planului Național de Redresare și Reziliență;  

- redistribuirea unor sume în cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru asigurarea 
cheltuielilor salariale și de investiții realizate în cadrul proiectelor cu finanțare din sumele 
reprezentând asistență financiară nerambursabilă aferentă PNRR; 
 
- asigurarea fondurilor necesare plății indemnizațiilor pentru șomaj și a măsurilor active ce se 
finanțează din sistemul asigurărilor pentru șomaj;  
 

Având în vedere evoluția indicatorilor macroeconomici din prima parte a anului, execuţia 
bugetară pe primele șase luni precum și necesitatea punerii în aplicare a actelor normative 
prezentate mai sus, se impune rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului 
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022, aprobate prin Legea nr. 318/2021. 
 

 
3. Schimbări preconizate: 

Scopul și obiectivele proiectului de act normativ: 

 

Modificarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului 
asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022 după cum urmează: 
 
- La bugetul asigurărilor sociale de stat prin proiectul de act normativ se propune: 
 

 a) diminuarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 535.163 mii lei, prin : 
          - diminuarea veniturilor sistemului public de pensii cu 536.767 mii lei datorată majorării 

veniturilor curente cu suma de 1.346.219 mii, a sumelor aferente asistenței financiare 
nerambursabile alocate pentru PNRR cu 57.609 mii lei şi diminuării subvenţiei acordate de la 
bugetul de stat cu 1.940.595 mii lei;            

          - majorarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale cu suma de 1.604 mii lei. 

  
Majorarea veniturilor curente este influențată de: 

• evoluția pozitivă a fondului brut de salarii pe total economie,  
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• încasările din contribuția de asigurări sociale de stat,  
• încasările din contribuția de asigurări sociale de stat aferente sumelor prevăzute prin 

hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite 
în favoarea personalului, devenite executorii (0,3 miliarde lei),  

• măsurile de îmbunătățire a colectării (ținta de 0,7 miliarde lei), 
• măsurile prevăzute prin Ordonanța Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea și 

completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte 
măsuri financiar-fiscale, și anume: 

 
- modificarea plafonului de până la 10.000 lei, inclusiv pentru veniturile obținute din salarii sau 
asimilat salariilor până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, sectorul 
agricol şi în industria alimentară; 
 
- introducerea salariului minim brut pe țară garantat în plată ca bază lunară de calcul a 
contribuției de asigurări sociale pentru veniturile realizate în baza contractelor individuale de 
muncă cu timp parțial al căror nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în 
plată. 
 
b) modificarea cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de 

pensii după cum urmează: 
 

 diminuarea cheltuielilor la: 
       - titlul ”Cheltuieli de personal” cu suma de 21.956 mii lei;  
       - titlul ”Bunuri și servicii” cu suma de 59.935 mii lei; 
       - titlul ”Asistență socială” cu suma de 400.000 mii lei datorită în principal scăderii numărului 
de pensionari din sistemul public de pensii de la 4.620,7 mii persoane în luna ianuarie 2022 la 
4.602,7 mii persoane în iunie a.c.; 
       - titlul ”Active nefinanciare” cu suma de 110.250 mii lei, întrucât mare parte din investițiile 
avute în vedere la elaborarea bugetului vor fi finanțate de la titlul 60 ”Proiecte cu finanțare din 
sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR”, ca urmare a semnării 
Contractului de finanțare nr.2375/2022 între Casa Națională de Pensii Publice în calitate de 
beneficiar al proiectelor finanțate din PNRR și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în calitate 
de coordonator de reformă/investiții. 
 

 majorarea cheltuielilor la: 
        -  titlul ”Dobânzi” cu suma de 6.300 mii lei; 
        - titlul ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020” cu suma de 204 mii lei; 
        - titlul ”Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă 
aferentă PNRR” cu suma de 48.870 mii lei; 
Casa Națională de Pensii Publice are calitatea de beneficiar al proiectelor din PNRR - 
componenta C8 – Reforma fiscală și reforma sistemului public de pensii, Reforma R6 – Reforma 
sistemului public de pensii, Investiții I9 – Susținerea procesului de evaluare a dosarelor de pensii 
aflate în plată și I10 – Eficiență operațională și servicii electronice avansate pentru sistemul 
național de pensii prin digitalizare. 
 
c) majorarea cheltuielilor aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli 

profesionale cu suma de 336 mii lei prin majorarea cu aceeași sumă a alocațiilor bugetare 
aprobate la titlul ”Cheltuieli de personal”. 
 

d) excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu 1.268 mii lei și este aferent 
sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. 
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- La bugetul asigurărilor pentru şomaj prin proiectul de act normativ se propune: 
 

a) majorarea veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 418.685 mii lei, prin: 
- majorarea cu aceeași sumă a subvenției de echilibrare de la bugetul de stat  

        - majorarea veniturilor curente aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj cu suma de 
10.564 mii lei și diminuarea cu aceeași sumă a veniturilor fondului de garantare pentru plata 
creanțelor salariale. 
 
    b) majorarea cheltuielilor aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 429.249 
mii lei, datorată: 

 majorării alocațiilor bugetare la: 
               - titlul ”Cheltuieli de personal” cu suma de 7.900 mii lei pentru plata drepturilor 
salariale pentru personalul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și al agențiilor 
județene; 

      - titlul ”Dobânzi” cu suma de 1.300 mii lei; 
                - titlul ”Subvenții” cu suma de 2.000 mii lei pentru asigurarea fondurilor necesare 
plății convențiilor încheiate cu angajatorii pentru formarea profesională a ucenicilor; 
                - titlul ”Asistență socială”, cu suma de 400.000 mii lei pentru plata indemnizațiilor de 
șomaj, a măsurilor de susținere a angajaților și angajatorilor în contextul conflictului armat din 
Ucraina și a măsurilor active pentru ocuparea forței de muncă; 

       - titlul ”Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020” cu suma de 67.000 mii lei pentru plata proiectelor aflate în derulare 
cât și pentru implementarea unor proiecte noi contractate sau aflate în curs de 
contractare; 
       - titlul ”Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară 
nerambursabilă aferentă PNRR” cu suma de 5.950 mii lei la credite bugetare și cu 29.973 
mii lei la credite de angajament; 
 

 scăderii creditelor bugetare la:  
- titlul ”Bunuri și servicii” cu suma de 3.557 mii lei; 

                 - titlul ”Transferuri între unități ale administrației publice”, cu suma de 51.000 mii 
lei, în principal pentru plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat aferente indemnizațiilor 
pentru șomaj; 
                 - titlul ”Active nefinanciare” cu suma de 344 mii lei; 
 
  c) diminuarea pe total a cheltuielilor fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale cu 
suma de 29.152 mii lei prin reducerea cheltuielilor la titlul ”Alte cheltuieli” cu 29.000 mii lei și 
”Bunuri și servicii” cu 252 mii lei și majorarea ”Cheltuielilor de personal” cu 100 mii lei. 
 
 d) excedentul bugetului asigurărilor pentru șomaj se majorează cu 18.588 mii lei și este aferent 
fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale. 

 

Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului de act normativ se va face prin 
repartizarea pe trimestre a prevederilor bugetare în funcție de termenele legale de încasare a 
veniturilor și de perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. 

În aplicarea prevederilor art.37 alin.(3) şi alin.(4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, 
nr.69/2010, republicată, ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat 
și bugetului asigurărilor pentru șomaj transmite Ministerului Finanțelor propunerile de eșalonare 
trimestrială a cheltuielilor. 
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4. Alte informaţii  
 

Construcția rectificării bugetare are în vedere anularea sumelor blocate în proporție de 10% din 
bugetul aprobat conform prevederilor art.21 din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, sume care potrivit legii nu puteau fi angajate de instituții 
în primul semestru al anului. 
 

 Au fost respectate prevederile art.23 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, 
republicată, potrivit cărora la elaborarea rectificării pe anul 2022 s-au avut în vedere concluziile 
raportului semestrial privind situaţia economică şi bugetară publicat. Raportul poate fi consultat 
pe site-ul Ministerului Finanțelor. 
 
Pentru ca proiectul de act normativ să poată fi aprobat este necesară derogarea de la 
prevederile art.12 alin.(1) lit.b) și c), art.17 alin.(2), art.24 și art.26 alin.(5) din Legea 
responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, și ale art.3 alin.(5) și (6) din Legea 
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022 
nr.312/2021, prin modificarea nivelului nominal al cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru 
şomaj, nivelului nominal al cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, nivelului nominal 
al cheltuielilor de personal al bugetului asigurărilor sociale de stat, nivelului nominal al 
cheltuielilor de personal al bugetului asigurărilor pentru șomaj şi plafonului nominal al soldului 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022. 
 
Derogarea de la prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, 
precum și de la prevederile Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2022 nr.312/2021 a fost necesară având în vedere evoluția 
indicatorilor macroeconomici, gradul de utilizare a creditelor bugetare pe primele 6 luni ale 
anului, precum și alocarea de fonduri pentru asigurarea cu prioritate a cheltuielilor obligatorii. 

 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic  

 
1. Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare 

a actului normativ 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
2. Impactul social 
Prin aplicarea prevederilor prezentului proiect de act normativ se asigură fondurile necesare 
pentru plata drepturilor de asigurări sociale și a măsurilor active pentru stimularea ocupării 
forței de muncă. 
 
 3.Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
 4.Impactul macroeconomic. 
4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor macroeconomici 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
5. Impactul asupra mediului de afaceri. 
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  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
6. Impactul asupra mediului înconjurător.  
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
7.Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 
  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 
8.Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 
  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
9.Alte informaţii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

 
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), inclusiv informații 

cu privire la cheltuieli și venituri***) 
 

- mii lei - 
Indicatori Anul curent Următorii 

patru ani 
Media pe 
cinci ani  

1 2 3 4 5 6 7 
1.Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus: 

          din care: 
a) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
b)  bugetul asigurărilor pentru şomaj: 

-116.478 
  

 
-535.163 

 +418.685 

     

      2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus: 
      din care: 
    a)  bugetul asigurărilor sociale de stat:  
     din acesta: 

I. Cheltuieli de personal 
II. Bunuri și servicii 
III. Dobânzi 
IV. Asistenţă socială 
V. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului 
financiar 2014-2020 

VI. Proiecte cu finanțare din sumele 
reprezentând asistența financiară 
nerambursabilă aferentă PNRR 

VII.  Active nefinanciare 
        
 

b) bugetul asigurărilor pentru şomaj: din 
acesta: 

I.Cheltuieli de personal 
II. Bunuri și servicii  
III.Dobânzi 

 
-136.334    
     

-536.431 
     

           -21.620 
            -59.935 
            +6.300 
         -400.000 

 
              +204 

 
 

          +48.870 
 

         -110.250 
 
 
          +400.097 
 

+8.000 
-3.809 
+1.300 
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IV. Subvenții 
    V.Transferuri între unități ale administrației 
publice  
    VI. Asistenţă socială 
    VII.Proiecte cu finanțare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului financiar 
2014-2020 

VIII.Alte cheltuieli 
IX.Proiecte cu finanțare din sumele 
reprezentând asistența financiară 
nerambursabilă aferentă PNRR 

     X.Active nefinanciare 
 

+2.000 
 

-51.000 
+400.000 

 
+67.000 

 
-29.000 

 
+5.950 

 
-344 

 
3. Impact financiar, plus/minus: 
 din care: 
a) bugetul asigurărilor sociale de stat 
b) bugetul asigurărilor pentru şomaj 

 
+19.856 

 
+1.268 

+18.588  

     

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. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte 
normative a căror adoptare atrage majorarea 
cheltuielilor bugetare, a următoarelor 
documente:                
a) fişa financiară prevăzută la in Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările  ulterioare, însoţită 
de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;  
b) declaraţie conform căreia majorarea de 
cheltuială respectivă este compatibilă cu 
obiectivele şi priorităţile strategice specificate 
în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară 
anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate 
în strategia fiscal-bugetară.   
 

 

8. 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 
Se modifică Legea bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr.318/2021 
2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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     3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce 
transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
     1.Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
 
    2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
 
     4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
  
     5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
asumate  
 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 
     6. Alte informaţii    
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

1. Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor 
normative 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
 

2. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate 
Potrivit prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparență decizională în 
administrația publică, republicată, în cazul reglementării unei situații care, din cauza 
circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei 
grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în 
procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare. 

 
Proiectul de act normativ va fi dezbătut în cadrul Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul 
Ministerului Finanţelor  

3. aa 

3. Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, 
în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în 
condițiile Hotărârii Guvernului nr.521/09.06.2005 privind procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
 

4. Informații privind punctele de vedere / opinii emise de organisme consultative 
constituite prin acte normative 

 
Cu adresa nr.465513/2022 a fost solicitată opinia Consiliului Fiscal, potrivit prevederilor art.53 
alin.(2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată. 
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5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ - va fi solicitat avizul asupra proiectului de act normativ  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social – va fi solicitat aviz asupra proiectului de act normativ  
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi  
 
6. Alte informaţii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

 
 

1. Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 
Potrivit prevederilor art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparență decizională în 
administrația publică, republicată, în cazul reglementării unei situații care, din cauza 
circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei 
grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în 
procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare. 

Au fost respectate dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, republicată, prin publicarea proiectului de act normativ şi a Notei de fundamentare pe 
site-ul oficial al Ministerului Finanţelor în data de... 

 
 
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  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 
 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ. 
Proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2022 va fi implementat de către Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale. 

 
2. Alte informaţii 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  
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Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de ordonanţă a Guvernului pentru 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 pe care îl supunem Guvernului spre 
adoptare. 

 
 
 

Ministrul Finanţelor  
 

Adrian CÂCIU 

 

 

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale  

 

                                                        Marius-Constantin BUDĂI 

 

 

 

AVIZAT:  

Viceprim-ministru, 

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii 

Sorin Mihai GRINDEANU 

 

 

 

Ministrul Justiţiei  

 Marian Cătălin PREDOIU 

 

   


