
 
 

PPaarr llaammeennttuu ll   RRoommâânniiee ii   
  
                SSEENNAATT                                                                            CCAAMMEERRAA  DDEEPPUUTTAAŢŢIILLOORR  
  Comisia pentru buget,                                       Comisia pentru buget, 
finante, activitate bancara                                         finante si banci 
    si piata de capital 
  
  NNrr ..XXXXIIII //   11223399 //3300 ..1111 .. 22001133                                                     NNrr .. 44cc -- 22 // 664488 // 3300 ..1111 .. 22001133             

  
  
  
  
  

  
  

BBIIRROOUURRIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  
  

AALLEE  
CCEELLOORR  DDOOUUAA  CCAAMMEERREE  AALLEE  PPAARRLLAAMMEENNTTUULLUUII   

  
  

  
 Va înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014, cu care comisiile de specialitate au fost 
sesizate în fond cu adresele Birourilor Permanente nr. L655/2013, respectiv PLX 
515/2013. 
 
  
  
  
  
  

  PRESEDINTE,                                PRESEDINTE, 
 

  Cosmin NICULA                       Gheorghe DRAGOMIR 
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R A P O R T   C O M U N    
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 

 
În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia  pentru buget, finanţe, 
activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului şi Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci a Camerei Deputaţilor au fost sesizate, cu adresa nr. L655/2013, respectiv 

PLX 515/2013, de către Birourile permanente reunite ale Parlamentului, în 
vederea dezbaterii şi elaborării raportului comun asupra proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. 
 

Proiectul de lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2014  veniturile 
pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de 
credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj,  
sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi 
reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2014. 

 
Bugetul asigurarilor sociale de stat, aferent sistemului public de pensii, a fost 

stabilit atat la venituri cat si la cheltuieli in suma de 51.888,7 milioane lei.  
 



Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru 
somaj, a fost stabilit la un nivel al veniturilor si cheltuielilor in suma de 1.806 
milioane lei. 

 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.  
 
Consiliul Economic si Social  a transmis urmatoarele puncte de vedere: 
 - reprezentantii partii guvernamentale si reprezentanti partii patronale au 

votat pentru avizarea favorabila a proiectului de lege;  
-  reprezentantii partii sindicale au votat pentru avizarea nefavorabila a 

proiectului de lege.  
 
Comisiile pentru munca din Senat si Camera Deputatilor sesizate pentru 

avizarea proiectului de lege au transmis aviz  favorabil cu amendamente respinse. 
 
Ministerul Finantelor Publice a transmis Consiliului Fiscal proiectul  legii 

bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 
2014, impreuna cu raportul privind situatia macroeconomica pentru anul 2014 si 
proiectia acesteia in perioada 2015 – 2017, solicitand opinia acestuia in 
conformitate cu prevederile art 40 alin.(2) din Legea responsabilitatii fiscal-
bugetare nr.69/2010.  

 
Opiniile si recomandarile Consiliului fiscal au fost prezentate in raportul 

comisiilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014, la fel si 
Declaratia de conformitate. 

 
Întrunite in şedinta comuna, pe parcursul mai multor zile de dezbateri, 

membrii comisiilor sesizate în fond au analizat proiectul de lege şi anexele acestuia, 
avizele asupra proiectului de lege, precum si amendamentele formulate de senatori 
şi deputaţi si au hotarat, cu majoritate de voturi, sa adopte raport de admitere, cu 
amendamentele admise din anexa nr.1. 

Amendamentele respinse sunt cuprinse in anexa nr.2 la prezentul raport.  
La dezbateri au participat ordonatorii principali de credite. 

  
In consecinta supunem spre dezbatere si adoptare, Plenului Parlamentului, 

raportul de admitere, amendamentele admise si proiectul de lege. 
 
  
 



Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare  şi urmează a fi 
adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin. (2) din Constituţia Romaniei. 

   

 

 

  PREŞEDINTE,                                                         PREŞEDINTE, 

     Cosmin NICULA                                                 Gheorghe DRAGOMIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat:g.paslaru; g.ene 
 



 
 
 

                                            ANEXA NR.1 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

1.  Art.13 - Drepturile de pensii obţinute în 
baza unor hotărâri judecătoreşti 
definitive, urmare contestării recalculării 
şi revizuirii efectuate pentru categoriile 
de pensii prevăzute la art. 1 lit.c) -g) din 
Legea nr. 119/2010 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul pensiilor, cu 
modificările ulterioare, şi de Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din 
Legea nr. 119/2010 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul pensiilor, 
aprobată prin Legea nr.109/2012, se 
suportă din bugetul asigurărilor sociale 
de stat 

Art.13  se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art. 13  Drepturile de pensii obţinute în baza unor 
hotărâri judecătoreşti definitive urmare contestării 
recalculării şi revizuirii efectuate pentru categoriile de 
pensii prevăzute la art. 1 lit.c)- g) şi h), cu excepţia 
drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, 
din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri 
în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 59/2011, pentru stabilirea unor măsuri 
în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din 
Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor, se suportă din bugetul asigurărilor 
sociale de stat. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
şi domnii deputaţi  PDL Claudia Boghicevici, Iulian 
Vladu Roberta Anastase 
Grupul Parlamentar  PDL din Camera Deputaţilor 
 

Pentru punerea de acord cu Decizia  
Curţii Constituţionale nr.297/2012 
potrivit căreia prevederile art.1 lit.h) 
din Legea nr.119/2010 sunt 
neconstituţionale în măsura în care 
se aplică şi consilierilor de conturi 

2.  Art. 171  nou   Se introduce un articol nou, art. 171  cu următorul 
cuprins: 
 

La stabilirea punctului de pensie 
prevăzut de art. 102 din Legea nr. 
263/2010, astfel cum a fost 



 

- 2 - 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

Art 171 – În anul 2014 valoarea punctului de 
pensie este de 790,7 lei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
şi Kerekes Károly, Erdei D. István, deputaţi 
UDMR, Végh Alexandru, senator UDMR 

modificat prin OUG nr. 1/2013, 
aprobată prin Legea nr. 3/2013, se 
au în vedere următoarele elemente: 
valoarea punctului de pensie se 
majorează anual cu 100% rata 
medie anuală a inflaţiei, la care se 
adaugă 50% din creşterea reală a 
câştigului salarial mediu brut, 
indicatori realizaţi în anul anterior 
celui în care se propune bugetul 
pentru anul următor, în cazul de faţă 
anul 2012. 
 
Întrucât acest indicator are o 
importanță deosebită pentru 
beneficiarii sistemului public de 
pensii şi trebuie stabilit prin Legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pentru a nu creea suspiciuni şi 
interpretări asupra modului în care a 
fost determinat. 
 

3.  Art. 172  nou   Se introduce un articol nou, art. 172  cu următorul 
cuprins: 
 
“Art 172 – (1) În anul 2014 indicele de corecţie 
prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice,  cu modificările şi 
completările ulterioare este de 1,07.” 
 
 
 
 
 

La stabilirea indicelui de corecţie 
prevăzut de art. 170 din Legea nr. 
263/2010, astfel cum a fost 
modificat prin OUG nr. 1/2013, 
aprobată prin Legea nr. 3/2013, se 
au în vedere următoarele elemente: 
câştigul salarial mediu brut realizat 
în anul 2012 de 2063 lei, valoarea 
unui punct de pensie valabilă pentru 
anul 2014 de 790,7 lei şi rata medie 
anuală a inflaţiei pe anul 2011 de 
5,79%.  
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

 
Autor: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor 
şi domnul senator PSD Liviu Marian POP şi domnul 
deputat PSD Viorel Ştefan 

 
Întrucât acest indicator (indicele de 
corecţie) se utilizează la stabilirea 
tuturor pensiilor ale căror drepturi se 
deschid  în anul 2014, acesta are o 
importanță deosebită pentru 
beneficiarii sistemului public de 
pensii şi trebuie stabilit prin Legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pentru a nu creea suspiciuni şi 
interpretări asupra modului în care a 
fost determinat. 
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ANEXA NR.2 

 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 

asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapi

tol/ 
paragraf/grupa/titlul/articol/

alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
 

1.  Art. 2 alin.(2) 
 
(2) Bugetul asigurărilor 
sociale de stat aferent 
sistemului public de pensii 
se stabileşte la venituri în 
sumă de 51.888,7 
milioane lei, iar la cheltuieli 
în sumă de 51.888,7 
milioane lei. 

Art. 2 alin (2) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(2) Bugetul asigurărilor 
sociale de stat aferent 
sistemului public de 
pensii se stabileşte la 
venituri în sumă de 
52589,197 milioane lei, 
iar la cheltuieli în sumă 
de 52589,197  milioane 
lei. 

Conform art. 218 din 
OUG 102/2013 – 
pentru anul 2014, 
media anuală a 
indicelui preţurilor de 
consum calculată la 
luna septembrie a 
anului 2013, prevăzută 
la alin (2) este de 
104,77%. 
Având în vedere faptul 
că la calcularea 

Propunem respingerea 
amendamentului  
 
Potrivit Legii nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, 
valoarea punctului de pensie se 
majorează anual cu 100% rata 
medie anuală a inflaţiei, la care se 
adaugă 50% din creşterea reală a 
câştigului salarial mediu brut, 
indicatori realizaţi în anul anterior 
celui în care se propune bugetul 



 
2 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapi

tol/ 
paragraf/grupa/titlul/articol/

alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
 

 
Autori:  
Dep. PDL Gheorghe 
Ialomiţianu 
Dep. PDL Claudia 
Boghicevici 
Dep. PDL Iulian Vladu 
Dep. PDL Roberta 
Anastase 
Grupul Parlamentar  PDL 
din Camera Deputaţilor 

accizelor aţi folosit 
această indexare, 
considerăm că şi 
pensiile  ar trebuie să 
fie indexate cu aceeaşi 
valoare, nu cu una mai 
mică. În acest sens 
este formulat 
amendamentul 
alăturat. 
 
Sursă de finanţare: 
Cap. 4203, Subvenţii 
de la bugetul de stat 
majorate cu suma de 
18678,57 milioane lei 
din bugetul Ministerului 
Economiei, 
Departamentul pentru 
energie, Anexa nr. 
3/35/02a, capitolul 
5001 – cheltuieli 

pentru anul următor, în cazul de faţă 
anul 2012. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapi

tol/ 
paragraf/grupa/titlul/articol/

alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
 

curente 
2.  Art.3 alin.(2)             

 
(2) Bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, aferent 
sistemului asigurărilor 
pentru şomaj, se stabileşte 
la venituri în sumă de 
1.806 milioane lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 1.806 
milioane lei. 
 

Art. 3 alin  (2)  se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
(2) Bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, aferent 
sistemului asigurărilor 
pentru şomaj, se 
stabileşte la venituri în 
sumă 3.000 de milioane 
lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 3.000 milioane 
lei. 
 
Autori:  
Dep. PDL Claudia 
Boghicevici 
Dep. PDL Iulian Vladu 
Dep. PDL Roberta 
Anastase 
Grupul Parlamentar  PDL 
din Camera Deputaţilor 

Pentru promovarea 
unor măsuri active 
pentru tineri, pentru 
subvenţionarea 
locurilor de muncă, 
pentru formarea 
profesională  mai ales 
a tinerilor considerăm 
că suma alocată de 
Minister este foarte 
redusă şi astfel 
propunem suma 
prevăzută în 
amendament. 
Majorarea conduce la 
crearea de locuri de 
muncă, reducerea 
şomajului şi susţinerea 
mediului privat, cu 
efecte pozitive asupra 
creşterii economice. 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Amendamentul este neclar, nu se 
precizează subdiviziunile clasificaţiei 
bugetare ale cheltuielilor care 
urmează să se suplimenteze şi nici 
capitolele şi articolele de cheltuieli 
din bugetul Secretariatului General 
al Guvernului care urmează a se 
diminua. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapi

tol/ 
paragraf/grupa/titlul/articol/

alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
 

De asemenea, este 
orientată către 
categoriile sociale 
aflate în dificultate.  
Sursă de finanţare: 
Cap. 4203, Subvenţii 
de la bugetul de stat 
majorate cu suma 
1194 mil. lei din 
bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, 
capitolul 5001, grupa 
20 – titlul II – Bunuri şi 
servicii 

3.  - Art. 3 alineat (21)  
(21) Pentru anul 2014 se 
alocă suma de 115.715 
mii lei pentru înființarea 
și finanțarea a 100 mii 
locuri de muncă. 
 
Autor:  

Se propune admiterea 
amendamentului în 
vederea scăderii 
numărului de șomeri 
înregistrați cu minim 
100 mii de persoane. 
Sursa de finantare: 
fondul de rezervă al 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Nu se precizează subdiviziunile 
clasificaţiei bugetare care ar urma să 
se suplimenteze în bugetul 
asigurărilor pentru şomaj. 
Fondul de rezervă este prevăzut în 
bugetul de stat şi se utilizează 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapi

tol/ 
paragraf/grupa/titlul/articol/

alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
 

Senator Haralambie 
Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-
DD din Senat 

guvernului 
 

potrivit legii pentru finanţarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevăzute 
apărute în timpul exerciţiului 
bugetar. 
 

4.  - Art. 3 alineat (31) 
(31) Alocarea sumei de 
2.000 mii lei pentru 
constituirea sistemului 
de”Card profesional”.  
 
Autor:  
Senator Haralambie 
Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-
DD din Senat 

Se propune admiterea 
amendamentului 
pentru a compatibiliza 
evidența forței de 
muncă din Românie cu 
statele din Uniunea 
Europeană. 
Sursa de finantare: 
fondul de rezervă al 
guvernului 
 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Nu se precizează capitolul şi titlul de 
cheltuieli care ar urma să se 
suplimenteze. 
De asemenea în prezent nu există 
bază legală pentru această 
cheltuială – card profesional. 

5.  Art. 18 – (2)  
 
(2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări 
sociale prevăzută la 29618 

alin.(3) lit.a) din Legea 

Alin.(2) se modifică după 
cum urmează: 
 
(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(3) al 
art.43 din Legea 

Este necesar să fie 
clarificate abaterile  si 
erorile de peste 3 mil 
euro constatate de 
Curtea de Conturi , 
care au generat un 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Pentru respectarea prevederilor 
Legii nr. 411/2004 privind fondurile 
de pensii administrate privat, 
republicată, cu modificările şi 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapi

tol/ 
paragraf/grupa/titlul/articol/

alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
 

nr.571/2003 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este inclusă şi 
cota de 4,5% aferentă 
fondurilor de pensii 
administrate privat, 
prevăzută de Legea 
nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii 
administrate privat, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii 
administrate privat, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
pentru anul 2014 cota 
aferentă fondurilor de 
pensii administrate privat 
este de 4%, inclusă în 
cota de contribuţie 
individuală de asigurări 
sociale menţionată la 
alin.(1).  
 
Autori: deputat PP-DD 
Liliana Mincă şi Grupul 
parlamentar PP-DD 

deficit in anul 2012 in 
bugetul CSSPP, şi se 
asigură astfel venituri 
suplimentare la BASS 
 
 
Nu necesita sursa de 
finanţare 
 

completările ulterioare. 

6.  Art 18, alineate noi  
 

La articolul 18 se 
introduc  alin. noi, 
alin:(4),(5),(6) 
 

Pentru stimularea 
creării de noi locuri de 
muncă şi diminuarea 
ratei şomajului se 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Nu fac obiectul legii bugetului 
asigurarilor sociale de stat. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapi

tol/ 
paragraf/grupa/titlul/articol/

alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
 

(4) Se exceptează de la 
plata contribuţiilor de 
asigurări sociale, pentru 
anul 2014, angajatorii 
care crează locuri de 
muncă şi angajează 
persoane aflate de peste 
trei luni în şomaj. Sumele 
exceptate de la plată vor 
fi completate în bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat de la bugetul de stat. 
(5) Cotele de contribuție 
obligatorie datorată de 
angajator la bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat se reduc în anul 
2014 cu 60% pentru 
angajatorii care 
angajează  foşti deţinuţi,  
în primele 6 luni după 
detenţie. 

impune acestă 
măsură.  
 
 
 
Reinserţia pe piata 
muncii şi măsuri de 
incluziune socială 
pt.foşti deţinuţi 
 
 
Sursa de finanțare: 
Din BASS , largirea 
bazei prin conformare 
si creare de noi locuri 
de muncă 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapi

tol/ 
paragraf/grupa/titlul/articol/

alineat 

Text amendament 
propus 

(autor, apartenenţă 
politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia admiterii/respingerii 
 

(6) Reducerea cotelor de 
contribuții sociale 
datorate de angajatori în 
anul 2014, prevăzute la 
alin.(5), se poate acorda  
numai în condițiile în 
care angajatorul nu a 
efectuat disponibilizări de 
personal din inițiativa sa 
în ultimele 3 luni de la 
solicitare. 
 
 
Autori: deputat PP-DD 
Liliana Mincă şi Grupul 
parlamentar PP-DD 

7.  Art. 19 -În anul 2014 nu se 
acordă credite, respectiv 
fonduri nerambursabile 
prevăzute la art. 86 şi 861 
din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările 

La art. 19 se propune 
eliminarea. 
 
 
Autori: 
Kerekes Károly, Erdei D. 

În vederea combaterii 
şomajului, propunem 
reluarea măsurii de 
acordare  a 
împrumuturilor 
nerambursabile şi a 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Potrivit execuţiei bugetare, în 
perioada 2009-2012 nu au fost 
efectuate plăţi de la titlul 
„Impumuturi” în vederea acordării de 
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ulterioare. István, deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, senator 
UDMR 
 
 

creditelor în condiţii 
avantajoase, prevăzute 
de Legea nr. 76/2002 
privind sistemul 
asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de 
muncă. 
Dat fiind faptul că şi în 
Legea bugetului 
asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 
aceste măsuri au fost 
suspendate, la nivelul 
executivului se impune 
elaborarea unei 
strategii clare de 
combatere a şomajului 
şi de stimulare a creării 
de locuri de muncă şi, 
în consecinţă, de 
adoptarea de acte 

credite sau sume nerambursabile. 
 Astfel nu se justifică alocarea de 
sume în anul 2014 pentru această 
natură de cheltuieli. 
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normative coerente şi 
nu recurgerea la 
suspendarea unor 
măsuri prin legile 
bugetare anuale. 

8.  Art.20 -  (1) În anul 2014, 
pentru plata drepturilor la 
domiciliul beneficiarilor, 
cheltuielile pentru 
transmiterea şi achitarea 
drepturilor finanţate din 
bugetul asigurărilor sociale 
de stat şi a celor din 
bugetul asigurărilor pentru 
şomaj se stabilesc prin 
aplicarea coeficientului de 
1% asupra sumelor plătite 
şi se suportă din bugetul 
din care se finanţează 
dreptul respectiv. 

Art. 20 - (1) În anul 2014, 
pentru plata drepturilor la 
domiciliul beneficiarilor, 
cheltuielile pentru 
transmiterea şi achitarea 
drepturilor finanţate din 
bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi a celor 
din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj se stabilesc 
prin aplicarea 
coeficientului de 0,5% 
asupra sumelor plătite şi 
se suportă din bugetul 
din care se finanţează 
dreptul respectiv. 

 

 Situaţia de criză în 
care ne aflăm ne 
impune cheltuirea cu 
moderaţie a banului 
public iar coeficientul 
0,5% este suficient în 
raportul cost-serviciu. 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Coeficientul de 1% permite 
asigurarea de către C.N Poşta 
Română S.A. a serviciului de 
distribuţie a pensiilor şi alte drepturi 
cu caracter social, iar diminuarea 
coeficientului cu 0,5% ar conduce la 
neacoperirea costurilor generate de 
acest serviciu de interes naţional. 
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Autori:Deputat PP-DD 
Marioara Nistor 

9.  Art.20 alin.(2)  
 (2) În anul 2014, tariful 
pentru un talon de plată la 
domiciliul beneficiarilor, în 
situaţia în care aceştia au 
optat pentru plata în cont 
curent sau în cont de card, 
este de 2,15 lei şi se 
suportă din bugetul din 
care se finanţează dreptul 
respectiv. 
 

(2) În anul 2014, tariful 
pentru un talon de plată 
la domiciliul 
beneficiarilor, în situaţia 
în care aceştia au optat 
pentru plata în cont 
curent sau în cont de 
card, este de 1,70 lei şi 
se suportă din bugetul 
din care se finanţează 
dreptul respectiv. 
 
 
 
Autori: deputat PP-DD 
Liliana Mincă şi Grupul 
parlamentar PP-DD 

Numărul de persoane 
care optează pentru 
plata pensiei în cont 
curent sau cont de 
card este în continuă 
creştere, iar suma 
pentru fiecare talon 
este prea mare, 
diminunând bugetele 
din care se fac plăţile. 
 
Sursa de finanţare: 
Nu este cazul.  
 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Tariful propus permite asigurarea 
serviciului de distribuţie a taloanelor 
de pensii. 

10.  Anexa nr. 1/03 
Bugetul asigurărilor 
sociale de stat 

Se propune 
suplimentarea bugetului 
cu suma de 3000 mii lei 

Pentru promovarea 
unor măsuri active 
pentru tineri, pentru 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Amendamentul nu poate fi admis 
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Grupa 57 – Titlul IX. 
Asistenţa socială, art. 02-
Ajutoare sociale 

 
 
Autori:  
Dep. PDL Claudia 
Boghicevici 
Dep. PDL Iulian Vladu 
Dep. PDL Roberta 
Anastase 
Grupul Parlamentar  PDL 
din Camera Deputaţilor 

subvenţionarea 
locurilor de muncă, 
pentru formarea 
profesională  mai ales 
a tinerilor considerăm 
că suma alocată de 
Minister este foarte 
redusă şi astfel 
propunem suma 
prevăzută în 
amendament. 
 
Sursă de finanţare: 
Cap. 4203, Subvenţii 
de la bugetul de stat 
majorate din bugetul 
Secretariatului General 
al Guvernului, capitolul 
5001, grupa 20 – titlul 
II – Bunuri şi servicii 
 

întrucât 
- măsurile active pentru 
subvenţionarea locurilor de muncă 
nu se suportă din bugetul 
asigurărilor de stat 
- subvenţiile de la bugetul de stat se 
asigură prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice 
-bugetul Secretariatului General al 
Guvernului a fost dimensionat astfel 
încât să se asigure realizarea în 
bune condiţii a sarcinilor acestei 
instituţii precum şi a celor din 
coordonarea/subordonarea acesteia. 
Astfel, titlul „Bunuri şi Servicii” 
include şi sume pentru realizarea 
unor programe şi sarcini noi, cum ar 
fi, de exemplu cele ale Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară, asumate în relaţia cu 
organismele financiare 
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internaţionale. 
11.  Anexa 1/04 Alocarea a minim 25% 

din bugetul asigurărilor 
pentru șomaj pentru 
susținerea măsurilor 
active de combatere a 
șomajului, inclusiv 
creditarea subvenționată 
a IMM-urilor 
Autor:  
Senator Haralambie 
Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-
DD din Senat 
 

Se propune admiterea 
amendamentului 
pentru reducerea ratei 
șomajului în Romania. 
Sursa de finantare: 
fondul de rezervă al 
guvernului 

Propunem respingerea 
amendamentului, 
întrucât nu se justifică. IMM-urile 
sunt stimulate prin măsuri finanţate 
de la bugetul de stat, iar Fondul de 
rezervă la dispoziţia Guvernului se 
utilizează pentru măsuri neprevăzute 
apărute pe parcursul exerciţiului 
bugetar. 

12.  Anexa nr. 2/04 Bugetul 
asigurărilor pentru şomaj 
 
 
 

Propunem reintroducerea 
unui nou titlu de cheltuieli 
500479 OPERAŢIUNI 
FINANCIARE 
80 TITLUL XV 
ÎMPRUMUTURI 
04 Împrumuturi din 

Ca urmare a 
amendamentului de 
reintroducere a 
măsurilor de acordare 
de credite în condiţii 
avantajoase şi de 
împrumuturi 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Potrivit execuţiei bugetare, în 
perioada 2009-2012 nu au fost 
efectuate plăţi de la titlul 
„Impumuturi” în vederea acordării de 
credite sau sume nerambursabile. 
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bugetul asigurărilor 
pentru şomaj.....1.500 
mii lei 

 
Autori: 
Kerekes Károly, Erdei D. 
István, deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, senator 
UDMR 

nerambursabile, 
propunem suma 
prevăzută în proiectul 
Legii bugetului 
asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2012. 
Sursa de finanţare:  
5004 57 02 01 
Ajutoare sociale în 
numerar 

 Astfel nu se justifică alocarea de 
sume în anul 2014 pentru această 
natură de cheltuieli. 

13.  Anexa nr. 2/04 Bugetul 
asigurărilor pentru şomaj 
5004 BUGETUL 
ASIGURĂRILOR PENTRU 
ŞOMAJ 
500457 TITLUL IX 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
5004 57 02 Ajutoare 
sociale 
5004 57 02 01 Ajutoare 
sociale în 
numerar.......189.276 mii 

Propunem modificarea 
sumei alocate ajutoarelor 
sociale în numerar prin 
diminuare cu 1.500 mii 
lei 
 
5004 57 02 Ajutoare 
sociale 
5004 57 02 01 Ajutoare 
sociale în 
numerar.......187.776 mii 
lei 

Înlocuirea ajutoarelor 
sociale (a veniturilor de 
completare) cu 
împrumuturi conform 
Legii nr. 76/2002 
înseamnă substituirea 
unei măsuri pasive de 
combatere a şomajului 
cu o măsură activă, 
prin care se poate într-
adevăr stimula crearea 
de locuri de muncă. 

Propunem respingerea 
amendamentului 
Idem pct.12 
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lei 
 
8004 ACŢIUNI 
GENERALE 
ECONOMICE, 
COMERCIALE ŞI DE 
MUNCĂ 

57 TITLUL IX 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
02 Ajutoare sociale  
01 Ajutoare sociale în 
numerar....157.675 mii lei 

 
8004570201 Ajutoare 
sociale în 
numerar....156.175 mii lei 
 
Autori: 
Kerekes Károly, Erdei D. 
István, deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, senator 
UDMR 
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