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Descriere foto: Buget

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 a primit raport cu aviz pozitiv din partea comisiilor reunite de buget-fina
din Parlament, cu 21 de voturi 'pentru' şi 11 'împotrivă'.

Membrii comisiilor au dezbătut, în noaptea de marţi spre miercuri, documentul pe articole şi anexe. Astfel, pe cele 72 de artic
documentului au fost aprobate şase amendamente. În acelaşi timp, anexele 4 - 10 au fost avizate pozitiv cu majoritate de votu

De asemenea, la anexa 6 un număr de două amendamente nu a trecut de votul parlamentarilor, iar la anexa 7 un amendam
fost amendat de către membrii celor două comisii, iar un altul care vizează alocarea sumei de aproximativ 23 de milioane
pentru Aeroportul Braşov a fost avizat favorabil.

Pe de altă parte la proiectul de buget al MFP - acţiuni generale a fost respins un amendament de alocare a 6 milioane de lei
Primăria Sibiu, în vederea organizării Summit-ului de la Sibiu din luna martie a acestui an. În plus, la titlul 51 s-a votat o scă
bugetului de 175,721 milioane de lei.

Noul proiect al Legii bugetului, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP), prevede un deﬁcit al bugetului de s
circa 36,157 miliarde lei, cu 1,3 miliarde lei mai mare faţă de cel din varianta anterioară, de 34,857 miliarde lei.

În a doua parte a dezbaterilor a fost prezent şi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. 'Bugetul de stat se stabileşte la veni
sumă de 164.543,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 258.735,1 milioane lei credite de angajament şi în sumă de 200
milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 36.156,8 milioane lei', se menţionează în proiect.

Conform noului raport privind situaţia macroeconomică pe 2019, Produsul Intern Brut este stabilit la 1.022 miliarde lei, cre
economică la 5,5%, inflaţia la 2,8%, veniturile bugetului general consolidat la 342,675 miliarde lei (33,5% din PIB), cheltuieli B
368,793 miliarde lei 36,07% din PIB), deﬁcit de 26,118 miliarde lei, respectiv 2,55% din PIB, un număr de 287.000 şomer
câştig salarial de 3.085 lei. În proiectul de buget publicat pe 31 ianuarie, erau prevăzute venituri ale bugetului general consoli
341,51 miliarde de lei, respectiv 33,4% din PIB şi cheltuieli de 367,628 miliarde lei, ceea ce reprezenta 35,9% din PIB, n
Agerpres.

