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OUG nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispoziţiile Legii nr.
500/2002 privind finanţele publice şi ale Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr.
69/2010
Luând în considerare excedentul bugetar înregistrat la 10 luni, ca urmare a creşterii încasării
veniturilor bugetului general consolidat faţă de estimări, şi având în vedere situaţia favorabilă din
perspectiva încadrării în plafonul soldului bugetului general consolidat aprobat pentru anul 2014,
ţinând seama de necesitatea continuării consolidării fiscale în anul 2015 prin plata titlurilor
executorii şi a altor plăţi aferente anului 2015 în anul 2014, fapt care va contribui la atingerea
ţintelor de deficit,
având în vedere necesitatea corelării planificării bugetare cu execuţia bugetară pe primele 10 luni
ale anului,
ţinând seama de posibilitatea şi necesitatea plăţii titlurilor executorii având ca obiect acordarea
de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi a altor obligaţii de plată
reprezentând arierate,
ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea următoarele
consecinţe negative:
– necorelarea planificării bugetare cu execuţia bugetară pe primele 10 luni ale anului;
– neefectuarea în anul 2014 a plăţii tranşei aferente anului 2015 pentru obligaţiile de plată
constând în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din
sectorul bugetar, cu efect asupra continuării consolidării fiscale în anul 2015,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii
de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ARTICOL UNIC
(1) Prin derogare de la prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare, legile bugetare anuale se pot modifica, în anul
2014, prin legi de rectificare şi după data de 30 noiembrie.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare
nr. 69/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014 se pot aproba mai mult de
două rectificări bugetare.
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