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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 – Titlul proiectului de act normativ

Hotărâre
privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi

Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor
executorii corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 2016

Secţiunea a 2-a – Motivul emiterii actului normativ

1. Descrierea situaţiei actuale Potrivit prevederilor art. 35 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice:

„(2) Începând cu luna martie 2015, prin
derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e)
din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.
71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr.
230/2011, şi ale art. 14 alin. (1) din Ordonanța
Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 280/2013, persoanele juridice de
drept public, instituțiile şi autoritățile publice,
indiferent de sistemul de finanțare şi de
subordonare, pot plăti, în condițiile
prezentului articol, tranșa aferentă anului
2016.

(3) Începând cu luna martie 2015, prin
derogare de la art. XI alin. (1) lit. d) din
Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 92/2012
privind luarea unor măsuri în domeniul
învățământului şi cercetării, precum şi în ceea
ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri
judecătorești devenite executorii în perioada 1
ianuarie - 31 decembrie 2013, persoanele
juridice de drept public, instituțiile şi autoritățile
publice, indiferent de sistemul de finanțare şi de
subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului
articol, tranșa aferentă celui de-al patrulea an
de la data la care hotărârea judecătorească a
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devenit executorie.
(4) Începând cu luna martie 2015, prin

derogare de la art. 21 alin. (1) lit. c) din
Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.
103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr.
28/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, persoanele juridice de drept public,
instituțiile şi autoritățile publice, indiferent de
sistemul de finanțare şi de subordonare, pot
plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa
aferentă celui de-al treilea an de la data la
care hotărârea judecătorească a devenit
executorie.

(5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) -
(4) se realizează eșalonat în patru tranșe
egale, după cum urmează:

b) a treia tranșă începând cu 1 iunie 2015
(…)”.

Potrivit art. 53 alin. (1) din Legea bugetului
de stat pe anul 2015 nr.186/2014, ”În anul 2015,
plata titlurilor executorii se efectuează în
conformitate cu legislația în vigoare care
reglementează modalitatea de plată în acest
an a sumelor prevăzute prin hotărâri
judecătorești definitive având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială
stabilite în favoarea personalului din instituțiile şi
autoritățile publice, din sumele aprobate la titlul
"Cheltuieli de personal".

Conform art. 53 alin. (2) din același act
normativ, ”în bugetul Ministerului Finanțelor
Publice - Acțiuni generale, la t itlul 10 "Cheltuieli
de personal" este prevăzută o sumă globală, din
care, prin hotărâre a Guvernului, pot fi
majorate, în cazuri temeinic justificate,
cheltuielile de personal prevăzute în bugetele
ordonatorilor principali de credite finanțați
integral de la bugetul de stat, precum şi
cheltuielile de personal prevăzute în bugetele
instituțiilor subordonate finanțate din venituri
proprii şi subvenții alocate de la bugetul de stat,
pentru acoperirea necesarului de credite pentru
plata titlurilor executorii conform alin. (1)”.

Având în vedere dispozițiile citate mai sus,
prezentul proiect privește suplimentarea
bugetelor ordonatorilor principali de credite
din sistemul justiției cu sumele necesare în
vederea plății titlurilor executorii aferente
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tranșei a treia corespunzătoare anului 2016,
după cum urmează:

1. Ministerul Justiţiei
Împotriva Ministerului Justiţiei au fost deja

instituite proceduri de executare silită de către
birourile executorilor judecătoreşti, conform
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 şi a altor
dispoziţii subsecvente, creând precedentul
pentru introducerea unor acţiuni similare.

În bugetul aprobat Ministerului Justiţiei pe
anul 2015, la titlul „Cheltuieli de personal” nu
au fost prevăzute sume cu această destinaţie.

Cuantumul fondurilor necesare pentru
achitarea tranșei a treia aferente anului 2016,
care cad sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 71/2009, Ordonanţei Guvernului
nr. 17/2012, Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2012 şi Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 103/2013 este de 136.351 mii
lei.

2. Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, instituţie aflată în
subordinea Ministerului Justiţiei, finanţată
din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul
de stat.

În bugetul aprobat al Ministerului
Justiției, la Titlul VI „Transferuri între unităţi ale
administrației publice”, pentru Administraţia
Națională a Penitenciarelor, nu au fost
prevăzute sume cu această destinaţie.

Cuantumul fondurilor necesare pentru
achitarea tranșei a treia aferente titlurilor
executorii care cad sub incidența Ordonanței de
urgenta a Guvernului nr. 71/2009, Ordonanței
Guvernului nr. 17/2012, Ordonanței de urgenţă
a Guvernului nr. 92/2012 şi Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 este de
1.012 mii lei, la titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

3. Institutul Național de Expertize
Criminalistice, instituție aflată în subordinea
Ministerului Justiției, finanțată din venituri
proprii şi subvenții de la bugetul de stat.

În bugetul aprobat al Ministerului Justiţiei,
la Titlul VI „Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice”, pentru Institutul Naţional
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de Expertize Criminalistice, nu au fost
prevăzute sume cu această destinaţie.

Cuantumul fondurilor necesare pentru
achitarea tranşei a treia aferente titlurilor
executorii pentru anul 2016 care cad sub
incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 71/2009, Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012,
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012
şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
103/2013 este de 428 mii lei, la titlul 10
„Cheltuieli de personal”.

4. Ministerul Public
Cuantumul fondurilor necesare pentru

achitarea tranşei a treia aferente titlurilor
executorii care cad sub incidenţa Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, Ordonanţei
Guvernului nr. 17/2012, Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 92/2012 şi Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 este de
64.987 mii lei.

În bugetul aprobat Ministerului Public pe
anul 2015, la titlul „Cheltuieli de personal” nu au
fost prevăzute sume cu această destinaţie.

5. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
cuantumul fondurilor necesare pentru achitarea
tranşei a treia aferente titlurilor executorii care
cad sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 71/2009, Ordonanţei Guvernului
nr. 17/2012, Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 92/2012 şi Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 103/2013 este de 4.898 mii lei.

Aceste sume nu se regăsesc în bugetul
aprobat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pe
anul 2015.

6. Consiliul Superior al Magistraturii

Pentru Consiliul Superior al Magistraturii,
cuantumul fondurilor necesare pentru achitarea
tranşei a treia aferente titlurilor executorii pe
anul 2016 care cad sub incidenţa Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, Ordonanţei
Guvernului nr. 17/2012, Ordonanţei de urgenţă
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a Guvernului nr. 92/2012 şi Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 este
următorul:

a. 1.250 mii lei la capitolul 51.01;
b. 141 mii lei la capitolul 65.01.

În bugetul aprobat Consiliului Superior al
Magistraturii şi unităţilor subordonate acestuia
pe anul 2015, la titlul „Cheltuieli de personal” nu
au fost prevăzute sume cu această destinaţie.

Situaţia descrisă anterior poate duce
la blocarea activităţii instituţiilor, prin
poprirea conturilor ori sechestrarea
bunurilor acestora.

2. Schimbări preconizate Având în vedere cele precizate la punctul
anterior, prin prezentul act normativ se prevede:

1. Suplimentarea bugetului Ministerului
Justiţiei pe anul 2015, la Cap. 61.01 „Ordine
publică şi siguranţă naţională”, titlul 10
„Cheltuieli de personal”, cu suma de 136.351
mii lei şi la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale
administraţiei publice”, cu suma de 1.440 mii
lei, din care pentru Administraţia Naţională a
Penitenciarelor cu suma de 1.012 mii lei
(pentru titlul 10 „Cheltuieli de personal”) şi
pentru Institutul Naţional de Expertize
Criminalistice, cu suma de 428 mii lei (pentru
titlul 10 „Cheltuieli de personal”), din suma
globală prevăzută cu această destinaţie în
bugetul Ministerului Finanţelor Publice – „Acţiuni
generale”.

2. Suplimentarea bugetului Ministerului
Public pe anul 2015, la Cap. 61.01 „Ordine
publică şi siguranţă naţională”, titlul 10
„Cheltuieli de personal”, cu suma de 64.987 mii
lei, din suma globală prevăzută cu această
destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor
Publice – „Acţiuni generale”.

3. Suplimentarea bugetului Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie pe anul 2015 la Cap.
61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională”,
titlul 10 „Cheltuieli de personal” cu suma de
4.898 mii lei, din suma globală prevăzută cu
această destinaţie în bugetul Ministerului
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Finanţelor Publice – „Acţiuni generale”.

4. Suplimentarea bugetului Consiliului
Superior al Magistraturii pe anul 2015 cu
suma de 1.250 mii lei, la capitolul 51.01
„Autorităţi Publice şi Acţiuni Externe”, titlul 10
„Cheltuieli de personal” şi cu suma de 141 mii
lei, la capitolul 65.01 „Învăţământ” titlul 10
„Cheltuieli de personal”, din suma globală
prevăzută cu această destinaţie în bugetul
Ministerului Finanţelor Publice – „Acţiuni
generale”.

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a – Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Nu este cazul.
11. Impactul asupra mediului concurențial
și domeniului ajutoarelor de stat

Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului afaceri Nu este cazul
3. Impactul social Nu este cazul
4. Impactul asupra mediului Nu este cazul
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a – Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen
scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani).

- mii lei -
Indicatori Anul

curent
Următorii 4 ani Media

pe 5
ani

1 2
2015

3
2016

4
2017

5
2018

6
2019

7

1. Modificări ale veniturilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
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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) bugetele 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
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;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în implementării noilor dispoziţii.

Nu este cazul.

11. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislația în domeniul
achizițiilor publice

Nu este cazul.

2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi
comunitare

Nu au fost identificate documente în legislaţia
comunitară în domeniu.

3. Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor  normative comunitare

Nu este cazul.

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii
Europene

Nu este cazul.

5. Alte acte normative și/sau documente
internaționale dn care decurg angajamente

Nu este cazul.

6. Alte informații. Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a – Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare
cu organizaţii neguvernamentale, institute
de  cercetare şi alte organisme     implicate

Nu este cazul

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor

Nu este cazul
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organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
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 Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi.

Proiectul va fi avizat de Consiliul Superior al
Magistraturii.

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 actului normativ

Proiectul a fost afişat pe site-ul Ministerului
Justiţiei.

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
3. Alte informații 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

Nu este cazul.

2. Alte informaţii Nu au fost identificate
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind
suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului
Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii
corespunzătoare tranșei a treia aferente anului 2016 pe care, dacă sunteţi de acord, vă
rugăm să îl adoptați.

Ministrul Justiţiei

Robert - Marius CAZANCIUC

Avizăm favorabil:

Ministrul Finanţelor Publice

Eugen Orlando TEODOROVICI


