PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Comisia pentru muncă şi
protecţie socială

Comisia pentru muncă,
familie şi protecţie socială

Nr.4c-7/1239/12.12.2017

Nr.XXVII/212/12.12.2017

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2018

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul
activităţilor

comune

ale

Camerei

Deputaţilor

şi

Senatului,

republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei
Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a
Senatului,

au

fost

sesizate,

spre

dezbatere

şi

avizare,

cu

proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2018, trimis comisiilor cu adresele nr. PLx 568/2017, respectiv
nr.L 522/2017.
Potrivit prevederilor art.22 din Regulamentul activităţilor
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, membrii
comisiilor reunite au examinat proiectul de lege mai sus menţionat
în şedinţa comună din 12 decembrie 2017.
În cadrul dezbaterilor au fost formulate amendamente care,
supuse votului, au fost fie admise, fie respinse. Acestea se
regăsesc în anexele la prezentul aviz.
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În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au
hotărât, cu majoritate de voturi (22 voturi pentru şi 9 voturi
împotrivă), avizarea favorabilă a proiectului de lege.

PREŞEDINTE,
Deputat Adrian Solomon

PREŞEDINTE,
Senator Ion Rotaru
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Anexa nr. 1
AMENDAMENTE ADMISE

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/Sursa de
finanţare

După articolul 18 se introduce un nou
articol, articolul 181, cu următorul
cuprins:
„Art.181. – În perioada 1 ianuarie – 1 iulie
2018 valoarea punctului de pensie este de
1000 lei.”

Precizarea valorii punctului de pensie în
bugetul asigurărilor sociale de stat este
necesară pentru claritate și predictibilitate,
ținând cont și de majorarea cu 10% începând
cu data de 1 iulie 2018.

1.

__

Autori: membrii comisiilor aparţinând
grupurilor parlamentare PSD, ALDE,
UDMR şi Minorităţilor naţionale
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Anexa nr. 2
AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat

Art.3. - (1) Bugetul asigurărilor sociale
de stat aferent sistemului public de
pensii se stabileşte la venituri în sumă
de 62.591.775 mii lei, iar la cheltuieli
în sumă de 62.591.775 mii lei.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/ Sursa de
finanţare

Art.3. - (1) Bugetul asigurărilor sociale
de stat aferent sistemului public de
pensii se stabileşte la venituri în sumă de
65.711.465 mii lei, iar la cheltuieli în
sumă de 65.711.465 mii lei.

Conform prezentului proiect punctul de
pensie va crește începând cu data de 1
iulie 2018 cu 10%.
Conform prevederilor alin (2) al
articolului 102 din legea nr. 263/2010 –
”Valoarea punctului de
pensie se
majorează anual cu 100% din rata medie
anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50%
din creşterea reală a câştigului salarial
mediu brut realizat.”
Astfel conform prevederilor legale în
vigoare punctul de pensie trebuie să fie
calculat anual conform formulei de
calcul din lege și alocat în bugetul de
asigurări sociale suma necesară pentru
plata pensiilor. Formula de calcul se
bazează pe evoluția economică a țării și
astfel face ca calcularea acestuia să nu
depindă de dorința celor de la guvernare
la momentul respectiv. Întrucât la

Autori:
Mara Calista- Deputat PNL,
Dumitru Oprea - Deputat PNL,
Pavel Popescu -Deputat PNL,
Mara Mareș - Deputat PNL,
Claudiu Răcuci-, Deputat PNL,
Grupurile parlamentare ale PNL din
Camera Deputaților și Senat

Motivaţia
respingerii
(numai
pentru
comisii)
Respins la
vot.
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sfârșitul acestui an evoluția economică
ne arată, conform formulei de calcul a
punctului de pensie, că acesta poate
crește cu 9,7%, considerăm că aceasta
trebuie să se facă de la 1 ianuarie 2018 și
să asigure menținerea aceluiași nivel de
trai pentru pensionarii României .
Sursa de finanţare:
Se majorează subvenția prevăzută la
Anexa nr. 1/03 - Cap. 4203 din BASS cu
suma de 3.119.690 mii lei, pentru a
acoperi alături de suma deja existentă în
BASS plata pensiilor pentru anul 2018,
conform legii.
2.
Art.17. – (1) În temeiul art. 102 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, valoarea
punctului de pensie se majorează
anual cu 100% din rata medie anuală
a inflaţiei, la care se adaugă 50% din
creşterea reală a câştigului salarial
mediu brut realizat. La data
publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I, se
abrogă orice derogări de la art. 102
din Legea nr.263/2010.

Potrivit art. 1 alin. (5) din Constituția
României ”(5) În România, respectarea
Constituţiei, a supremaţiei sale şi a
legilor este obligatorie.”

Respins la
vot.

Astfel, în pofida prevederilor Legii nr.
263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, majorarea punctului de
pensie așa cum este prevăzută de art. 102
nu este respectată în anul 2018.
Prin prezentul amendament propunem
doar respectarea prevederilor Legii nr.
263/2010 și eliminarea derogărilor de la
aceste legi.

(2) În temeiul art. 43 din Legea nr.
411/2004 privind fondurile de
pensii administrate privat, în
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perioada
1 ianuarie 2018 – 31
decembrie 2030 cota de contribuţie la
fondul de pensii este de 6%. La data
publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I, se
abrogă orice derogări de la art.43 din
Legea nr.411/2004.
Art.17. – În anul 2018, indicele de
corecție prevăzut la art.170 din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, este de 1,15.

(3) În anul 2018, indicele de corecție
prevăzut la art.170 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, este de 1,15.
Autori:
Bogdan HUȚUCĂ – Deputat PNL
Florin CÎȚU – Senator PNL
Carmen Hărău – Senator PNL
Lucian HEIUȘ – Deputat PNL
Nicolae NEAGU – Deputat PNL
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL
Iulian DUMITRESCU – Senator PNL
Robert SIGHIARTĂU – Deputat PNL
Ion ȘTEFAN – Deputat PNL
Marilen PIRTEA – Deputat PNL
Grupurile parlamentare ale PNL din
Camera Deputaților și Senat

3.

Art.18. - (1) În anul 2018, pentru plata (1) nemodificat
drepturilor la domiciliul beneficiarilor,
cheltuielile pentru transmiterea şi
achitarea drepturilor finanţate din
bugetul asigurărilor sociale de stat şi a

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2016
pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
13/2013 privind serviciile poştale,
aprobată cu modificări prin Legea nr.

Respins la
vot.

6

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.
(2) În anul 2018, tariful pentru un talon
de plată la domiciliul beneficiarilor, în (2) nemodificat
situaţia în care aceștia au optat pentru
plata în cont curent sau în cont de card,
este de 2,15 lei și se suportă din bugetul
din care se finanțează dreptul respectiv.
(3) Serviciul de distribuire a
taloanelor de plată a drepturilor de
protecţie
socială
la
domiciliul
beneficiarilor, prevăzut la alin.(2), este
un serviciu poştal inclus în sfera
serviciului universal în accepţiunea
dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.13/2013
privind
serviciile poştale.”
Autori:
Deputat PSD Nistor Laurențiu
Deputat PSD Intotero Natalia-Elena
Deputat PSD Marica Petru-Sorin
Senator
PSD Resmeriță CornelCristian
Deputat PSD Toma Ilie
Senator PSD Salan Viorel

238/2016 au fost reglementate serviciile
poştale având ca obiect trimiterile în
numar mare, ca servicii neincluse în
sfera
serviciului
universal.
Din
perspectiva legislaţiei fiscale, serviciile
postale neincluse în sfera serviciului
universal sunt servicii al căror tarif este
purtator de TVA. Consecinţa acestei
modificări de ordin legislativ a fost
aceea că, începând cu data de
01.01.2017, distribuirea la domiciliul
beneficiarilor de drepturi de protecţie
socială care au optat pentru plata
drepturilor în cont curent sau în cont de
card a taloanelor de plată care atestă
plata respectivelor drepturi de protecţie
socială devine un serviciu poştal având
ca obiect trimiteri în numar mare, cu
consecinţa că tariful stabilit prin legile
bugetului de stat şi bugetului asigurărilor
sociale de stat este purtător de TVA si
pune furnizorul serviciilor de distribuire
in situatia in care, prin colectarea TVA
aferent tarifului de 2,15 lei, furnizeaza
serviciul la un tarif situat sub costul real.
Potrivit dispozitiilor OUG nr.13/2013
privind serviciile postale, pot fi incluse
in sfera serviciului universal servicii
care răspund unor necesităţi de ordin
social sau economic ale utilizatorilor.
In acest context, trebuie retinut ca
talonul de plată a drepturilor de pensie
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reprezintă un document cu utilizări
multiple, altele decât cele referitoare la
sumele cuvenite beneficiarului de drept.
Talonul de plată a drepturilor de pensie
atestă calitatea de pensionar a
beneficiarului, cu toate consecințele de
ordin juridic care decurg din aceasta
calitate.
Furnizarea serviciului de distribuire la
domiciliu a taloanelor de plata raspunde
unei necesitati de ordin social si general
si justifica includerea acestui serviciu de
distribuire in categoria serviciilor
postale incluse in sfera serviciului
universal.
4.

Anexa nr. 1 / 03
Capitol 2103
Subcapitol 07
Contributia la fondul de pensii,
administrat privat (se scade)

Anexa nr. 1 / 03
Justiției
2103/Subcapitol
fondul de pensii,
scade)
Se modifică și
cuprins:

Ministerul Muncii și
Sociale/Capitol
07/ Contributia la
administrat privat (se

Corelare necesară ca urmare a necesității
respectării prevederilor art. 43 din
Legea nr. 411/2004 privind fondurile
de pensii administrate privat.

Respins la
vot.

va avea următorul

Propuneri 2018: – 11.507.461 mii lei
Autori:
Bogdan HUȚUCĂ – Deputat PNL
Florin CÎȚU – Senator PNL
Carmen Hărău – Senator PNL
Lucian HEIUȘ – Deputat PNL
Nicolae NEAGU – Deputat PNL
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL
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Iulian DUMITRESCU – Senator PNL
Robert SIGHIARTĂU – Deputat PNL
Ion ȘTEFAN – Deputat PNL
Marilen PIRTEA – Deputat PNL
Grupurile parlamentare ale PNL din
Camera Deputaților și Senat
5.

Anexa nr. 1/03/
Se propune suplimentarea subvenției de
Cap. 4203 Subvenții de la bugetul de stat la bugetul de stat cu suma de 3.119.690
mii lei pentru asigurarea veniturilor
privind sistemul de pensii pentru
majorarea acestora conform prevederilor
legale de la 1 ianuarie 2018.

Autori:
Mara Calista- Deputat PNL,
Dumitru Oprea - Deputat PNL,
Pavel Popescu -Deputat PNL,
Mara Mareș - Deputat PNL,
Claudiu Răcuci-, Deputat PNL,
Grupurile parlamentare ale PNL din
Camera Deputaților și Senat

Conform calculelor făcute de Ministerul
Finanțelor Publice și Ministerul Muncii
la OUG 82/2017 cu privire la majorarea
pe 6 luni a punctului de pensie cu 10% aceasta conduce la o cheltuială
suplimentară de 3.119.690 mii lei.
Astfel, prin prezentul amendament
solicităm acoperirea acestei cheltuieli și
pentru celelalte 6 luni ale anului astfel
încât majorarea punctului de pensie să se
facă de la 1 ianuarie 2018, nu de la
mijlocul anului, dacă actuala guvernare
nu vine cu o altă lege de prorogare a
termenului.

Respins la
vot.

Sursa de finanțare:
Suportarea creșterii subvenției de la
bugetul de stat care poate fi făcut prin
transfer de la Bugetul de stat, din
bugetele acordate pentru
fiecare
minister în parte, cu excepția MAI și
MApN, de la pozițiile privitoare la
bunuri și servicii căci asigurarea unui
nivel de trai decent a pensionarilor și a
respectării drepturilor acestora prevăzute
de lege este mai important decât
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6.

Fișa programului
Anexa nr.5/03/01

Fișa programului
Anexa nr.5/03/01

Cod indicator

Cod indicator

Cod indicator 5840, 5842, 5843

SE ELIMINĂ

achiziționarea de mobilier sau mașini.
Corelare necesară ca urmare a necesității
respectării prevederilor art. 43 din Legea
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat.

Respins la
vot.

Cod indicator 5841 se modifică și va
avea următorul cuprins:
5841 Indicele anual de modificare a 5841 Indicele anual de modificare a
contribuţiilor la fondurile administrate contributiilor la fondurile administrate
privat
privat
2017
5,1

2018
3,75

2019 2020 2021
3,75 3,75 3,75

2017
5,1

2018 2019 2020 2021
6
6
6 6

Autori:
Bogdan HUȚUCĂ – Deputat PNL
Florin CÎȚU – Senator PNL
Carmen Hărău – Senator PNL
Lucian HEIUȘ – Deputat PNL
Nicolae NEAGU – Deputat PNL
Dan VÎLCEANU – Deputat PNL
Iulian DUMITRESCU – Senator PNL
Robert SIGHIARTĂU – Deputat PNL
Ion ȘTEFAN – Deputat PNL
Marilen PIRTEA – Deputat PNL
Grupurile parlamentare ale PNL din
Camera Deputaților și Senat
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