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Abstract

The budget process includes all actions and measures taken by the competent public
authorities, in order to materialize the objectives of economic and financial policy
implemented by the executive.

By default, the budgetary process involves mobilizing public funds in the general
government and their subsequent allocation in the provision of public goods and services and
in line with the government program, as they were developed by the executive and approved
by the legislature.

The budget process is a sequence of steps consisting in the development, approval,
execution, completion, control and report on budget execution.

The budget process each year ends with the approval of the general account of its
implementation.
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Procesul bugetar în România este
susţinut, în sens juridic, de legislaţia
privind finanţele publice.

Din punct de vedere metodologic,
apar norme şi instrucţiuni elaborate de
Ministerul Finanţelor Publice, ca instituţie
specializată a Guvernului, ce are
responsabilitatea administrării bugetelor
publice. Din punct de vedere teoretic,
interpretarea procesului bugetar are în
vedere succesiunea unor etape, faze prin
care trece bugetul ca balanţă financiară
respectiv:

• Elaborarea proiectului de buget,
cuprinzând: fundamentarea proiectului de
buget, întocmirea lucrărilor pregătitoare
privind elaborarea proiectului de buget,
elaborarea propriu-zisă;

• Adoptarea bugetului;
• Execuţia bugetului (Saguna

Drosu et al., 1996)
În derularea procesului bugetar,

responsabilităţile revin Parlamentului,
Guvernului, Ministerului Finanţelor
Publice, autorităţilor administraţiei publice
locale, precum şi ordonatorilor de credite
şi sunt definite în tabelul 1.

În cadrul etapelor procesului
bugetar are loc investirea cu putere de lege
a nivelurilor resurselor publice prognozate
a fi realizate în exerciţiul bugetar
respectiv, precum şi a nivelului plăţilor de
casă admise în vederea achiziţionării de
bunuri, utilităţi şi servicii publice de care
să beneficieze membri societăţii în
perioada exerciţiului bugetar respectiv.

În etapa aprobării bugetelor
publice, rolul Parlamentului este acela de a
adopta legile bugetare anuale, legile de
rectificare, elaborate de Guvern, în baza
strategiei macroeconomice asumate de
acesta.

Rolul Guvernului în aprobarea
bugetelor publice este acela de a asigura
realizarea politicii fiscal - bugetare, cu
luarea în considerare a perspectivelor
economice şi a priorităţilor politice
cuprinse în programul de guvernare.

Rolul Ministerului Finanţelor
Publice în cadrul procesului bugetar este
acela de administrator general al fondurilor
publice. În această calitate, colaborează
permanent cu ordonatorii de credite
(Saguna Drosu, 2012).

Elaborarea proiectului bugetului de
stat reprezintă prima etapă a procesului
bugetar la nivelul acestui buget, care
constă în formularea propunerilor privind
veniturile şi cheltuielile bugetare de către
ordonatorii de credite bugetare,
comunicarea acestora Ministerului
Finanţelor Publice la nivelul căruia are loc
centralizarea într-un document numit
proiect al legii bugetului de stat. Acesta
este documentul elaborat de către Guvern
prin Ministerul Finanţelor Publice, pe baza
proiectelor bugetelor ordonatorilor
principali de credite ai acestui buget,
precum şi a proiectelor bugetelor locale.

Proiectele legilor bugetare anuale si
ale bugetelor se elaboreaza de catre
Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice
, având la bază:
 prognozele indicatorilor

macroeconomici şi sociali din anul
bugetar pentru care se întocmeşte
bugetul şi ale celor pentru
următorii trei ani;

 politicile fiscale şi bugetare;
 prevederile memorandumurilor de

finanţare, de înţelegere sau ale
altor acorduri internaţionale cu
organisme şi instituţii financiare
internaţionale, semnate şi/sau
ratificate;

 politicile şi strategiile sectoriale,
priorităţile stabilite în formularea
propunerilor de buget, prezentate
de ordonatorii principali de
credite;

 propunerile de cheltuieli detaliate
ale ordonatorilor principali de
credite;

 programele întocmite de către
ordonatorii principali de credite în
scopul finanţării unor acţiuni de
ansamblu, programe ce sunt
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însoţite de estimarea anuală a
performanţelor fiecărui program;

 propunerile de sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat,
precum şi de transferuri
consolidabile pentru autorităţile
administraţiei publice locale;

 posibilităţile de finanţare a
deficitului bugetar (Vacarel,
2001).
După întocmire, proiectul de buget

este supus dezbaterii şi aprobării
Parlamentului.

Dezbaterile şi aprobarea proiectului
de buget este de competenţa Parlamentului
şi presupune, de regulă: prezentarea
proiectului de buget în Parlament de către
şeful executivului sau de către ministrul
Finanţelor Publice; analiza acestuia în
comisiile parlamentare; concilierea
amendamentelor propuse la proiectul de
buget; aprobarea proiectului de buget în
Parlament; ratificarea bugetului aprobat,
de către şeful statului.

În România, dezbaterea şi
aprobarea proiectului de buget presupun
parcurgerea următoarelor etape:

- examinarea proiectului de buget,
a raportului Guvernului şi a proiectului
Legii anuale de către Comisia de buget şi
finanţe, alte comisii interesate şi de către
Compartimentul tehnic-legislativ care
comunică avizul lor, inclusiv
amendamentele propuse, Comisiei
permanente de buget şi finanţe;

- comisiile permanente de buget şi
finanţe din cele două camere dezbat
proiectul de buget şi propunerile de
amendamente şi ulterior întocmesc un
raport comun, aprobat prin vot, cuprinzând
toate propunerile de amendamente, precum
şi propunerea motivată pentru adoptarea
bugetului de stat;

- dezbaterea proiectului de buget în
şedinţă comună a celor două Camere.
Reprezentantul Guvernului prezintă
constrângerile care au influenţat elaborarea
proiectului de buget, Raportul privind
situaţia economico-financiară şi proiecţia
acesteia pentru anul viitor. Un raportor din

partea comisiilor permanente prezintă
Raportul comun pe baza căruia are loc
dezbaterea generală. Dacă în această fază
se cere respingerea documentelor, se
supune la vot. Se trece apoi la cea de a
doua fază, şi anume, dezbaterea pe articole
a proiectului legii bugetare şi a fiecărei
prevederi din proiectul bugetului de stat;

- aprobarea Legii bugetare şi a
Bugetului de stat, se efectuează pe baza
votului de ansamblu al legii, care poate fi
deschis sau secret;

- promulgarea de către Preşedintele
ţării a legii adoptate de către Parlament.

Executarea bugetului de stat
înseamnă încasarea integrală şi în
termenele legale a tuturor impozitelor,
taxelor şi a altor venituri publice şi
efectuarea cheltueililor publice în
corespundere deplină cu destinaţiile
stabilite. În esenţa sa, această fază constă
în realizarea prevederilor Legii bugetului,
atât la venituri, cât şi la cheltuieli.
Prevederile la venituri sunt considerate
niveluri minime obligatorii, iar cele de la
cheltuieli reprezintă niveluri maxime ce nu
se pot depăşi.

Ca fază a procesului bugetar,
responsabilitatea pentru executarea
bugetului de stat revine Guvernului,
îndeplinită prin Ministerul Finanţelor
Publice, care trebuie să organizeze
activitatea şi să aplice procedurile
adecvate. Dar, sub acest din urmă aspect,
este de remarcat folosirea unor instrumente
şi proceduri diferite în executarea părţii de
cheltuieli, respectiv a părţii de venituri,
implicând o anumita structurare a
activităţii şi specializare a personalului.

Totodată, coordonarea activităţii
privind execuţia bugetară de ansamblu,
urmărind şi corelarea operaţiunilor de
alocare a sumelor din buget, pentru
efectuarea de cheltuieli, cu cele de încasare
a veniturilor bugetare se asigură printr-un
departament specializat, care funcţionează
în Ministerul Finanţelor Publice.

Execuţia bugetului are loc pe o
perioadă de un an şi constă în realizarea pe
de o parte a venituirlor prevăzute în
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bugetul de stat şi pe de altă parte a
cheltuielilor aprobate. Executarea efectivă
a bugetului este precedată de repartizarea
lunară a veniturilor şi cheltuielilor.

Întregul proces bugetar şi cu
deosebire execuţia bugetului implică
exercitarea controlului, începând cu
verificarea realităţii informaţiilor folosite
în fundamentarea prevederilor înscrise în
proiectul de buget şi încheind cu
asigurarea veridicităţii contului de execuţie
bugetară.

În mod specific, controlul bugetar
se efectuează de către anumite organe sau
instituţii abilitate prin lege şi, în acest sens,
el poate fi: a) control politic; b) control
jurisdicţional; c) control administrativ.

Controlul politic se exercită de
către Parlament, mai ales, în cadrul
activităţii legate de aprobarea proiectului
de buget şi contului de execuţie bugetară
sau a rectificărilor bugetului. Acesta se
poate efectua, însă, şi pe parcursul
execuţiei bugetare curente, atât prin
comisiile permanente, cât şi prin comisii
special instituite pe anumite probleme sau
prin solicitarea de rapoarte şi audierea în
plen a persoanelor care administreaza
resursele financiare publice.

Controlul efectuat de Parlament
vizează, în principal, respectarea legislaţiei
financiare şi concordantă cu obiectivele
politicii generale a statului etc., iar sub
aspectul execuţiei bugetare pe anul în curs,
urmăreşte, în primul rând, încadrarea în
prevederile autorizaţiei parlamentare,
respectiv în dimensiunile şi structura
cheltuielilor (ca limite maxime) şi a
veniturilor (ca niveluri minime) aprobate
de Parlament.

Controlul jurisdicţional se exercită
de către o instituţie cu atribuţiuni speciale,
împuternicită să verifice modul cum este
administrat patrimoniul public şi
legalitatea operaţiunilor financiare cu
impact asupra bugetului de stat efectuate

de entităţile publice; să judece neregulile,
aplicând sancţiuni şi să impute celor
vinovaţi prejudiciile constatate la control.
În acest scop, organele de control
aparţinând acestei instituţii analizează
actele justificative privind operaţiunile
înregistrate în conturile contabile şi se
pronunţă asupra legalităţii lor, luând
decizia de a da descarcare de gestiune sau
de a imputa pagubele produse, celor
raspunzători (Vacarel si Georgescu, 2007)
.

O asemenea instituţie specializată
în control jurisdicţional poartă numele de
Curte de Conturi sau Camera de Conturi,
iar asupra constatărilor rezultate prin
exercitarea controlului informează
periodic, prin rapoarte, Parlamentul sau
şeful statului.

Controlul administrativ este
organizat şi efectuat, fie din interiorul
entităţilor publice (control intern), fie de la
nivel ierarhic superior (de la nivelul
ministerului până la instituţiile operative),
fie din afară, prin organe specializate ale
Ministerului Finantelor Publice. Acest tip
de control are o mare arie de cuprindere şi
poate fi exercitat în mai multe moduri, dar
în raport cu momentul producerii
operaţiunilor bugetare supuse controlului,
se disting cele trei forme cunoscute ale
controlului financiar: preventiv,
concomitent şi ulterior.
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Tabel 1:
Autorităţi

publice
Competenţe Responsabilităţi

Parlament Organ legislativ
constituit din
reprezentanţi ai
partidelor politice
aleşi prin votul
cetăţenilor.

Adoptă:
legile bugetare anuale elaborate de

guvern în contextul strategiei
macroeconomice asumate de acesta;

legile rectificative;
legile contului general anual de

execuţie.
Guvernul -Autoritate publică a

puterii executive, care
funcţionează în baza
votului de încredere
acordat de
Parlament ;
-Asigură realizarea
politicii interne şi
externe a ţării;
-Exercită conducerea
generală a
administraţiei
publice.

Stabileşte politica fiscal – bugetară
conform programului de guvernare acceptat
de Parlament;

Elaborează raportul privind situaţia
macroeconomică pentru anul bugetar
respectiv şi proiecţia acestuia în următorii trei
ani;

Elaborează proiectele legilor  bugetare
anuale şi le transmite spre aprobare
Parlamentului;

Examinează periodic execuţia bugetară
şi stabileşte măsuri pentru menţinerea sau
îmbunătăţirea echilibrului bugetar;

Supune proiectele legilor de rectificare
şi ale contului general anual de execuţie spre
aprobare Parlament;

Dispune utilizarea fondului de rezervă
bugetară şi a fondului de intervenţie la
dispoziţia sa, pe bază de hotărâri;

Autorităţile
administraţie
publice
locale

Autorităţi
deliberative: CL, CJ,
Consiliul general al
Municipiului
Bucureşti;
Autorităţi executive:
primării, preşedinţii
consiliilor judeţene şi
primarul general al
municipiului
Bucureşti.

Formulează propuneri de transferuri
consolidabile şi de sume defalcate pe care le
comunică MFP.

Ministerul
Finanţelor
Publice

Organ de specialitate
ale administraţie
publice centrale, în
subordinea
Guvernului, care
aplică strategia şi
programul de
guvernare în
domeniul finanţelor

Pregăteşte proiectele legilor  bugetare
anuale, legilor de rectificare, precum şi ale
legilor privind aprobarea contului general
anual de execuţie;

Dispune măsurile necesare pentru
aplicarea politicii fiscal – bugetară;

Emite norme metodologice privind
elaborarea bugetelor şi forma de prezentare a
acestora;
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Autorităţi
publice

Competenţe Responsabilităţi

publice. Este minister
cu rol de sinteză.

Analizează propunerile de buget în
etapele de elaborare a bugetelor;

Asigură monitorizarea execuţiei
bugetare.

Ordonatorii
de credite

Ordonatorii
principali de credite
(miniştri,
conducătorii
organelor de
specialitate,
conducătorii
instituţiilor publice
autonome) ;
Ordonatorii
secundari sau
terţiari de credite
(conducătorii
instituţiilor publice cu
personalitate juridică
din subordinea
ordonatorii principali
de credite).

Ordonatorii principali de credite
repartizează creditele bugetare aprobate,
pentru bugetul propriu şi pentru bugetele
instituţiilor ierarhic inferioare, ai căror
conducători sunt ordonatorii secundari sau
terţiari de credite;

Ordonatorii secundari de credite
repartizează creditele bugetare aprobate,
pentru bugetul propriu şi pentru bugetele
instituţiilor publice subordonate ai căror
conducători sunt ordonatorii terţiari de
credite;

Ordonatorii terţiari de credite utilizeză
creditele bugetare care le-au fost repartizate
numai pentru realizarea sarcinilor instituţiilor
pe care le conduc;

Ordonatorii de credite au obligaţia de a
angaja şi utiliza credite bugetare numai în
limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate,
pentru cheltuieli strict legate de activitatea
instituţiilor publice respective.


