
 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
  

 
Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 
 

HOTĂRÂRE  
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale  

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,  
prevăzut în bugetul 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 art. 28 alin.(2) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr.160/2022 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, la 
inițiativa Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, ca urmare a execuției pe primele 11 luni 
ale anului 2022 potrivit căreia fondurile alocate sunt insuficiente pentru plata drepturilor de 
pensie până la finele anului. 

 

2. Descrierea situaţiei actuale 
Prin Legea nr.318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu modificările și completările 
ulterioare a fost aprobată suma de 96.214.823 mii lei pentru plata pensiilor, din care până 
în prezent au fost efectuate plăți în sumă de 89.830.484 mii lei. Plățile estimate a se efectua 
în luna decembrie pentru achitarea pensiilor sunt de 6.580.339 mii lei. 
În aceste condiții, se impune suplimentarea prevederilor bugetare pe anul 2022 cu suma de 
196.000 mii lei. 
Înregistrarea unor cheltuieli mai mari decât cele estimate este determinată de faptul că au 
fost introduse în plată dosare noi de pensionare în număr mai mare față de cel estimat. 
Pentru asigurarea plății integrale a pensiilor pentru luna decembrie a.c. este necesară 
suplimentarea fondurilor în bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale care să permită  
majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor sociale de stat. 
Bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, la capitolul 56.01 "Transferuri cu caracter 
general între diferite nivele ale administrației", titlul 51 ”Transferuri între unități ale 
administrației publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.07 „ 
Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat”, este de 11.742.170 
mii lei. Din acesta, până în prezent au fost utilizate credite bugetare în sumă de 11.531.463 
mii lei, diferența de 210.707 mii lei fiind insuficientă pentru asigurarea integrală a sumelor 
necesare în luna decembrie a.c, ceea ce impune suplimentarea bugetului aprobat cu suma 
de 196.000 mii lei. 
 
Potrivit prevederilor art. 28 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2022 
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, din Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru 
suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat. 
 
Grupurile-țintă afectate sau care beneficiază direct sau indirect în urma implementării 
proiectului de act normativ 
Pensionarii sistemului public de pensii își vor primi drepturile de pensie pe luna decembrie 
2022. 
Problemele la rezolvarea cărora va contribui proiectul de act normativ 



Plata integrală și la timp a drepturilor de pensie pentru pensionarii sistemului public de pensii 
în luna decembrie 2022. 

 

       3.Schimbări preconizate  
 
 Prin prezentul act normativ se propune suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și 
Solidarității Sociale la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale 
administrației”, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice”, articolul 51.01 
„Transferuri curente”, alineatul 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul 
asigurărilor sociale de stat”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului cu suma 
de 196.000 mii lei, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul 
asigurărilor sociale de stat în vederea asigurării plății drepturilor de asigurări sociale care se 
asigură din bugetul asigurărilor sociale de stat. 

4. Alte informaţii  
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

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 achitarea drepturilor de pensie până la finele anului. 

 

 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. 
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) 

 

- în mii lei - 

Indicatori Anul 
curent 

Următorii patru ani Media 
pe 

cinci 
ani  

1 2022 2023 2024 2025 2026 7 

1. Modificări ale 
veniturilor 
bugetare, în 
plus/minus, din 
care: 

a) buget de stat, din 
acesta: 

i. impozit pe profit 
ii. impozit pe venit 
iii. TVA 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat: 

i. contribuţii de 
asigurări 

      

2. Modificări ale 
cheltuielilor 
bugetare, în plus, 
din care: 

a) buget de stat, din 
acesta: 

i. cheltuieli de 
personal 

ii. bunuri şi servicii 
iii. asistenţă socială 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de 
personal 

ii. bunuri şi servicii 
iii. asistenţă socială 

 

 

 

 

 

 

     

 



c) bugetul 
asigurărilor sociale 
de stat: 

i. cheltuieli de 
personal 

 
ii. bunuri şi servicii 

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

a) buget de stat 

b) bugete locale 

 

 

     

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: Suma de 196.000 mii lei se va asigura din Fondul de rezervă bugetară 
la dispoziția Guvernului. 

 

                                                    Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

2. Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
 

3.      3. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor 
ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE) 

4. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
5.      1.Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 
6. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
7.      2. Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 
8. 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 
 

3.Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice 
locale 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ vaviza proiectul de act normativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social – 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi  

Prezentul  act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 

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 



Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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 hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii 
și Solidarității Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut 
în bugetul de stat pe anul 2022 va fi implementat de către Ministerul Muncii și 
Solidarității Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor 

2. Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Față de cele prezentate, supunem aprobării prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
suplimentarea bugetului Ministerului Muncii și Solidarității Sociale din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022. 

 
 

 

Ministrul muncii și solidarității sociale 

 

MARIUS CONSTANTIN BUDĂI 

 

AVIZAT : 

Viceprim-ministru, 

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII  

 

                                                Sorin Mihai GRINDEANU 

 

MINISTRUL FINANȚELOR  

                                                            ADRIAN CÂCIU 
 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI  

 

MARIAN CĂTĂLIN PREDOIU 

 

 

 

https://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/viceprim-ministru-ministrul-transporturilor-i-infrastructurii

