
 

 

 

LEGEA 

pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi  

în cadrul fiscal-bugetar  

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 
 

 

 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. 

Art.2. – (1)  Plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca 

procent în produsul intern brut este în anul 2014 de -2,2%, iar în anul 2015 de -1,4%. 

(2) Plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, 

exprimat ca procent în produsul intern brut, este  de 7,3% în anul 2014 şi de 7,2 % în 

anul 2015. 

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

asigurărilor sociale de stat pentru anii 2014 şi 2015, plafoanele indicatorilor prevăzute 

la alin.(1) şi (2) sunt obligatorii. 

Art.3. – (1) În anul 2014 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. 

(2) Plafoanele prevăzute la alin. (1) nu cuprind finanţările rambursabile 

destinate refinanţării datoriei publice locale, precum şi finanţările rambursabile 

destinate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la 

Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi 

Dezvoltare Economică a Balcanilor – HIPERB. 

(3) Plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul 

Finanţelor Publice şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru  

anul 2014 este de 8.000,0 milioane lei.  
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(4) În anul 2014, plafoanele nominale ale cheltuielilor totale şi ale 

cheltuielilor de personal, potrivit dispoziţiilor art. 20, alin. (1), lit. e) din Legea 

nr.69/2010, sunt prevăzute în anexa nr.1.  

    (5) 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 2014, sunt 

prevăzute în anexa nr.2. 

 (6) În anul 2014 plafonul soldului primar al bugetului general consolidat 

este de  -3.271,8 milioane lei.   

 (7) Indicatorii prevăzuţi la alin.(1) – (6) sunt obligatorii la elaborarea 

proiectului legii bugetului de stat şi a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 

anul 2014 şi reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite.   

Art.4. – 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, precum şi cu 

încadrarea în plafoanele prevăzute în prezenta lege. 

   

       Art. 5. – Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege. 
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