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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie

socială

Nr. 27/443/25 octombrie 2001

SENATUL
Comisia pentru muncă, protecţie
socială şi problemele şomajului

Nr. XIX/598/25 octombrie 2001

AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat

pe anul 2002

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi
Comisia pentru muncă, protecţie socială şi problemele şomajului a Senatului, au fost sesizate,
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2002, trimis comisiilor cu adresele nr. 564 din 15 octombrie 2001, respectiv L425/2001.

Potrivit prevederilor art.15 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor reunite au examinat proiectul de lege mai sus
menţionat în şedinţa din 24 octombrie 2001.

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât avizarea favorabilă a proiectului
de lege cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 Articolul 15, alineatul (2)
(2) În anul 2002 se pot acorda
gratuit 35.000 de bilete, conform
reglementărilor în vigoare,
pensionarilor IOVR, veteranilor
de război, persoanelor cu
drepturi stabilite în baza
Decretului-Lege nr.118/1990
privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6
martie 1945, republicat, cu
modificările ulterioare, şi
salariaţilor din mediul radioactiv
şi categoriilor de asiguraţi
prevăzuţi la art.109 alin.(2) din
Legea nr.19/2000.

Se propune reformularea textului
alin.(2) după cum urmează:
�(2) În anul 2002 se pot acorda
gratuit 35.000 de bilete, conform
reglementărilor în vigoare,
pensionarilor IOVR, veteranilor de
război, persoanelor cu drepturi
stabilite în baza Decretului-Lege
nr.118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie
1945, republicat, cu modificările
ulterioare, şi categoriilor de asiguraţi
prevăzuţi la art.109 alin.(2) din
Legea nr.19/2000.�

Autor: deputat Adrian Mărăcineanu

S-a eliminat sintagma �şi
salariaţilor din mediul
radioactiv� pentru
punerea de acord cu
normativele în vigoare.
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2 Anexa nr.1/06
Litera B
Punctul 4

4. Valoarea totală la deschiderea
finanţării (mii lei) (în preţuri
luna/anul 12/2000)

58.048.840

Se propune înlocuirea sumei
�58.048.840� cu suma �39.448.840�.

Autor: deputat Maria Apostolescu

Pentru corectarea unei
greşeli de calcul.

3 Anexa nr.2/04 Se propune înlocuirea Anexei nr.2/04
cu Anexa nr.2/04 la prezentul aviz.

Autor: deputat Dumitru Buzatu

Întrucât a fost omisă
funcţia de director
general executiv al
Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei
de Muncă. Potrivit legii,
această funcţie este
asimilată funcţiilor de
demnitate publică la
nivelul de subsecretar de
stat şi este salarizată în
mod corespunzător.
Această funcţie nu se
poate include în funcţiile
publice prevăzute la
punctul 1 din Anexa
nr.2/04.
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MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE Anexa nr.2/04

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ŞI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ
pe anii 2001 - 2002

(sumele alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj)

mii lei

Cod
rand

Număr
maxim de
posturi în
anul 2001

Salariul mediu
de bază din

luna decembrie
2001

Reducerea
numărului de
posturi în anul

2002

Creşterea
numărului

de posturi în
anul 2002

Număr maxim
de posturi în

anul 2002

Diferenţe
2002 faţă de

2001

Fond aferent
salariilor de bază pe

anul 2002

0 1 2 3 4 5 6=2-4+5 7=6-2 8=3x6x12 luni

3695 0 0 3.695 0 149026186
TOTAL
CAPITOLUL 7306
din care:

1. Persoane asimilate celor care ocupă
funcţii de demnitate publică

Director general executiv
1 19.708 0 0 1 0 236496

2. Funcţionari publici
Auditor A I 2 50 6.000 0 0 50 0 3600000
Consilier A I 1 622 4.200 0 0 622 0 31348800
Consilier A I 2 415 3.890 0 0 415 0 19372200
Consilier A I 3 395 3.670 0 0 395 0 17395330
Expert, insp. de spec. A II 1 250 4.200 0 0 250 0 12600000
Expert, insp. de spec. A II 2 150 3.500 0 0 150 0 6300000
Insp. de specialitate debutant 10 1.700 0 0 10 0 204000
Referent de spec. B I 1 40 3.600 0 0 40 0 1728000
Referent de spec. B I 2 40 3.500 0 0 40 0 1680000
Referent de spec. B I 3 21 3.350 0 0 21 0 844200
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Referent de spec. B II 1 6 3.200 0 0 6 0 230400
Referent de specialitate debutant 15 1.700 0 0 15 0 306000
Cons. juridic A I 1 34 4.600 0 0 34 0 1876800
Cons. juridic A I 2 14 4.350 0 0 14 0 730800
Cons. juridic A I 3 7 4.000 0 0 7 0 336000
Cons. juridic A II 1 12 3.800 0 0 12 0 547200
Cons. juridic A II 2 6 3.500 0 0 6 0 252000
Cons. juridic 5 1.759 0 0 5 0 105540
Referent, inspector C I 1 570 3.050 0 0 570 0 20862000
Referent, inspector C I 2 265 2.600 0 0 265 0 8268000
Referent, inspector C I 3 300 2.230 0 0 300 0 8028000
Referent, inspector C II 1 140 2.050 0 0 140 0 3444000
Referent, inspector C II 2 62 1.950 0 0 62 0 1450800

3. Personal cu contract de muncă

Secretar-dactilograf; dactilograf I 25 2.150 0 0 25 0 645000
Administrator III 7 2.050 0 0 7 0 172200
Referent tr. I A 5 3.040 0 0 5 0 182400
Referent tr. II 3 2.260 0 0 3 0 81360
Şef depozit I
Şef depozit II
Casier, magaziner I 25 2.356 0 0 25 0 706800
Casier, magaziner II 18 2.100 0 0 18 0 453600
Casier, magaziner; debutant
Funcţionar, Arhivar; I 15 2.300 0 0 15 0 414000
Funcţionar, Arhivar; II 15 2.100 0 0 15 0 378000
Funcţionar, Arhivar; III 10 1.925 0 0 10 0 231000
Funcţionar, Arhivar; debutant
Şef formaţie pază, pompieri
Portar, paznic, pompieri, îngrijitor, guard
bufetier, manipulant bunuri, curier; I

97 1.965 0 0 97 0 2287260

Şofer I A 45 3.200 0 0 45 0 1728000
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În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente nu au fost acceptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivarea

0 1 2 3

1 Articolul 18, alineatul (1)
Art.18. - (1) Salariul mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul
2002 este de 5.582.000 lei. Potrivit
prevederilor art.80 şi art.81 din
Legea nr.19/2000, Casa Naţională
de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale va stabili
valoarea punctului de pensie, la
data intrării în vigoare a legii
bugetului, pe baza unui coeficient
egal cu 38,5% care se aplică la
valoarea de 4.837.851 lei
reprezentând salariul mediu estimat
pentru trimestrul I al anului 2002.

Dl deputat Gheorghe Barbu
propune înlocuirea sintagmei �pe
baza unui coeficient egal cu
38,5%� cu formularea �pe baza
unui coeficient egal cu 40%�.

Argumente pentru
susţinere:
Nivelul punctului de
pensie este mult prea
scăzut în urma calculării
pe baza unui coeficient
de 38,5%.

Argumente pentru
respingere:
Valoarea punctului
pentru anul 2002 se
raportează la o pensie
medie de 1,5 puncte
conducând la o rată
medie de înlocuire de
62,5%. O valoare a
punctului de 40% ar
conduce la o rată de
înlocuire greu de susţinut
şi de cele mai bogate ţări.

2 Art.23. - În funcţie de derularea
programelor de împrumut extern,
aprobate potrivit legii, Guvernul
poate aproba, prin hotărâre,
modificări în structură şi între
bugetul asigurărilor sociale de stat
şi bugetul asigurărilor pentru
şomaj, cu încadrarea în nivelul total
al intrărilor de credite externe
cuprinse în anexele la aceste
bugete. Prevederile privind intrările
de credite externe reprezintă limite
maxime ce nu pot fi depăşite.

Dl deputat  Gheorghe Barbu
propune înlocuirea sintagmei
�modificări în structură şi între
bugetul asigurărilor sociale de stat
şi bugetul asigurărilor pentru
şomaj� cu formularea �modificări
în structura bugetului asigurărilor
sociale de stat şi a bugetului
asigurărilor pentru şomaj�.

Argumente pentru
susţinere:
Cele două bugete au
surse şi destinaţii diferite.
Nu se pot face modificări
între cele două bugete,
chiar atunci când este
vorba de venituri din
credite externe.

Argumente pentru
respingere:
Formularea iniţială este
corectă întrucât dirijarea
fondurilor trebuie să se
poată face către bugetul
care are nevoie.
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3 Art.30. - Ordonatorii de credite
bugetare, finanţaţi integral sau
parţial de la bugetul asigurărilor
sociale de stat şi bugetul
asigurărilor de şomaj, nu pot să-şi
prevadă în bugetele proprii,
aprobate conform legii, sume
pentru acordarea tichetelor de
masă.

Dl deputat  Gheorghe Barbu
propune înlocuirea sintagmei �nu
pot să-şi prevadă� cu formularea
�pot să-şi prevadă�.

Argumente pentru
susţinere:
Salariaţii bugetari din
diverse domenii ale
administraţiei publice
trebuie trataţi în mod
egal, cu atât mai mult cu
cât există acte normative
care reglementează
primirea tichetelor de
masă cât şi a nivelului
scăzut al salariilor.

Argumente pentru
respingere:
Contribuţiile pentru
pensii ale angajatorilor
nu pot fi folosite pentru
acordarea de tichete de
masă celor ce
administrează fondul.

4 Articolul 31, alineatul (1)
Art.31. - (1) În anul 2002, conform
Legii nr.19/2000, cotele de
contribuţie de asigurări sociale se
stabilesc în baza prevederilor art.
18, alin (2) şi (3) din legea
menţionată,  după cum urmează:
a) pentru condiţii normale de
muncă 35%;
b) pentru condiţii deosebite de
muncă 40%;
c) pentru condiţii speciale de
muncă 45%.

Dl deputat Gheorghe Barbu
propune reformularea alineatului
(1) după cum urmează:
�(1) În anul 2002, conform Legii
nr.19/2000, cotele de contribuţie de
asigurări sociale se stabilesc în baza
prevederilor art. 18, alin (2) şi (3)
din legea menţionată,  după cum
urmează:
a) pentru condiţii normale de
muncă 30%;
b) pentru condiţii deosebite de
muncă 35%;
c) pentru condiţii speciale de
muncă 40%.�

Argumente pentru
susţinere:
Costurile prea mari cu
forţa de muncă pentru
angajator, şi necesitatea
de a stimula creşterea
numărului de angajaţi.

Argumente pentru
respingere:
Bugetul asigurărilor
sociale de stat şi bugetul
de stat sunt constituite pe
aceste cote, alte cote ar
dezechilibra puternic cele
2 bugete.

5 Articolul 31, alineatul (1)
Art.31. - (1) În anul 2002, conform
Legii nr.19/2000, cotele de
contribuţie de asigurări sociale se
stabilesc în baza prevederilor art.
18, alin (2) şi (3) din legea
menţionată,  după cum urmează:
a) pentru condiţii normale de
muncă 35%;

Dl deputat Costel Marian Ionescu
propune reformularea alineatului
(1) după cum urmează:
�(1) În anul 2002, conform Legii
nr.19/2000, cotele de contribuţie de
asigurări sociale se stabilesc în baza
prevederilor art. 18, alin (2) şi (3)
din legea menţionată,  după cum
urmează:

Argumente pentru
susţinere:
Creşterea procentelor la
maxim 45% pentru
condiţii speciale de
muncă a generat
imposibilititatea
decontării de către
majoritatea



7

b) pentru condiţii deosebite de
muncă 40%;
c) pentru condiţii speciale de
muncă 45%.

a) pentru condiţii normale de
muncă 25%;
b) pentru condiţii deosebite de
muncă 30%;
c) pentru condiţii speciale de
muncă 35%.�

întreprinderilor a acestei
cote pentru CAS decât în
proporţii mediocre, de
maxim 20%.

Argumente pentru
respingere:
Bugetul asigurărilor
sociale de stat şi bugetul
de stat sunt constituite pe
aceste cote, alte cote ar
dezechilibra puternic cele
2 bugete.

6 Art.32. � Termenele prevăzute la
art.III din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.33/2001 privind
unele măsuri referitoare la
salarizarea funcţionarilor publici şi
a altor categorii de personal din
sectorul bugetar, precum şi a
personalului din organele autorităţii
judecătoreşti, aprobată prin Legea
nr.386/2001, se prelungesc până la
data de 31 decembrie 2002.

D-nii deputaţi Kerekes Karoly şi
Gheorghe Barbu propun eliminarea
textului.

Argumente pentru
susţinere:
O lege nu poate fi
modificată decât printr-o
prevedere expresă a altei
legi. O astfel de
reglementare este
incorectă din punct de
vedere al normelor de
tehnică legislativă.

Argumente pentru
respingere:
Legea bugetului poate
modifica termene de
aplicare care sunt
prevederi de tip ordinar
ale legilor sau
ordonanţelor de urgenţă.

PREŞEDINTE, 
Smaranda DOBRESCU

PREŞEDINTE, 
Constantin BĂLĂLĂU

Întocmit:
Expert Sorina SZABO
Expert Elena ANGHEL
Expert Bogdan PASCU

Întocmit,
Expert Marta ŢĂRNEA
Expert Aura CHIOIBAŞU
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