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În temeiul art. 11 din Legea nr. 32/1996 privind bugetul asigurărilor sociale de 

stat pe anul 1996, Guvernul are obligaţia de a prezenta Parlamentului “rapoarte şi 
propuneri privind modificările intervenite în volumul veniturilor şi cheltuielilor 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996, ca urmare a schimbărilor 
intervenite în evoluţia indicatorilor economici, a măsurilor de protecţie socială şi din 
adaptarea legislaţiei.” 

Cu adresa nr. 261 din 22 septembrie 1996, Birourile Permanente ale celor două 
Camere ale Parlamentului au sesizat Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci cu 
examinarea pe fond a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 1996. El a fost elaborat, în conformitate cu prevederile art. 42 
din Legea privind finanţele publice nr. 72/1996, pe baza dării de seamă contabile 
prezentate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi a conturilor privind execuţia 
de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat prezentate de Banca Naţională a 
României şi trezoreriile statului judeţene. 

Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 1996, precum şi conturile anuale de execuţie ale fondului pentru pensia 
suplimentară, fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări 
sociale ale agricultorilor şi fondului pentru plata ajutorului de şomaj, au fost 
întocmite în structura bugetului aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 1996, nr. 32/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă nr. 9/1996, privind 
rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996 aprobată prin Legea 
nr. 75/1997. 

asupra proiectul de Lege pentru aprobarea contului 
general anual de execuţie a bugetului asigurărilor 

sociale de stat aferente anului 1996 
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Faţă de indicatorii aprobaţi prin lege, execuţia pe fonduri componente se 
prezintă astfel: 

- miliarde lei   - 
 

Fondul/Indicatori Nivelul anual 
prevăzut 

Realizări % 

1. Bugetul asigurărilor 
sociale de stat 
 
Venituri 
Cheltuieli 
Rezultate 

 
 
 

6 549,2 
6 549,2 

 
 
 

5 910,1 
6 096,9 
 - 186,8 

 
 
 

90,2 
93,0 

 
2. Bugetul fondului 
pensiei suplimentare 
 
Venituri 
Cheltuieli 
Rezultate 

 
 
 
 

958,4 
859,4 

 
 
 
 

838,4 
829,0 
  9,4 

 
 
 
 

87,4 
96,9 

 
3. Bugetul fondului de 
asigurări sociale pentru 
agricultori 
 
Venituri 
Cheltuieli 
Rezultate 

 
 
 
 
 

551,9 
527,5 

 

 
 
 
 
 

543,1 
520,1 
 23,0 

 
98,4 
98,5 

 
4. Bugetul fondului 
pentru plata ajutorului 
de şomaj 
 
Venituri 
Cheltuieli 
Rezultate 

 
2 169,7 
1 007,3 

 
 
 
 
 

1 639,0 
  754,5 
  884,5 

 
 
 
 

75,5 
74,9 

 
Se constată ca, în cazul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru pensie, 

nivelul realizării cheltuielilor depăşeşte veniturile încasate, ambele raportate la 
prevederile anuale. Aceasta se explică prin nerealizarea veniturilor la nivelul 
prevăzut şi prin depăşirea cheltuielilor, ca urmare a adoptării unor măsuri de 
protecţie socială a drepturilor ce se acordă în sistemul asigurărilor sociale (pensii, 
indemnizaţii, ajutoare) la un nivel superior celui luat în calcul la fundamentarea 
bugetului anual. 
 

Execuţia bugetului asigurărilor sociale 
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Se menţine în continuare tendinţa de neplată sau la un nivel inferior celui 
legal a contribuţiilor datorate potrivit legii, de către persoanele fizice sau juridice 
care folosesc munca salarială. 

Deşi numărul salariaţilor a fost egal cu cel luat în calcul şi salariul mediu 
brut realizat a fost de 300 965 faţă de 355 000 cât s-a prevăzut iniţial, veniturile din 
contribuţii de asigurări sociale realizate au fost de numai 5 910,1 miliarde. 

Cu toate că în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat este prevăzut 
controlul bancar asupra plăţii simultane a drepturilor salariale şi a contribuţiei 
datorate asigurărilor sociale de stat, în practică, controlul bancar este de cele mai 
multe ori ineficient, limitându-se la verificarea existenţei documentului prin care 
contribuţia este virată asigurărilor sociale, aspectele de fond, respectiv verificarea 
corectitudinii calculului sumei datorate şi a termenului de depunere rămân aproape 
exclusiv în seama organelor de control ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale. 

Unele regii autonome, cum sunt Regia Autonomă a Huilei, Regia 
Autonomă a Lignitului, S.N.C.F.R. Şi societăţi comerciale mari cum sunt S.C. Sidex 
Galaţi, S.C. Siderurgica S.A. Hunedoara, S.C. Roman, S.C. Tractorul S.A. Braşov, 
continuă să înregistreze cele mai mari datorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

La veniturile realizate din contribuţii datorate asigurărilor sociale de stat    
s-au adăugat veniturile realizate din contribuţia beneficiarilor biletelor de tratament 
balnear şi odihnă.  

Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost efectuate conform 
destinaţiei legale: 
- pentru plata pensiilor, 5 547,6 miliarde lei, respectiv 93,9%. Numărul pensionarilor 
de asigurări sociale de stat a crescut. 
- pentru plata indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă datorată bolii, 
169,1 miliarde lei, respectiv 87,99%. 
- pentru plata indemnizaţiei acordate în caz de maternitate, 138,7 miliarde lei, 
respectiv 89,63%. 
- drepturile de pensii acordate în temeiul vechii legislaţii şi menţinute în plată ca 
drepturi de ajutoare sociale, 10,9 miliarde lei, respectiv 87,8%. 
- pentru plata ajutoarelor acordate salariaţilor pentru procurarea de proteze sau, în 
caz de deces, 3,6 miliarde lei, respectiv 87,0%. 
- pentru plata ajutoarelor acordate pensionarilor în caz de deces sau procurarea de 
proteze, 16,5 miliarde lei, respectiv84,2%. 

Execuţia s-a încheiat cu un deficit de 186,7 miliarde lei acoperit din 
disponibilităţile perioadelor anterioare în suma de 96,0 miliarde lei. 
 

Execuţia bugetului fondului pensiei suplimentare 
 

În anul 1996 s-au realizat venituri în suma de 838,4 miliarde lei, respectiv 
87,4% din care contribuţia salariaţilor reprezintă 716,6 miliarde lei, respectiv 88,6%. 

Practica a confirmat ca neplata contribuţiilor de 3% are dimensiuni mai 
reduse în cazul fondului pensiei suplimentare, coroborat cu faptul că  această  contri- 
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buţie se reţine din drepturile salariale. 
Cu toate acestea, şi în cazul acestui fond se înregistrează restanţe la plata 

care, în cazul unor regii autonome şi societăţi comerciale, au un efect negativ 
semnificativ asupra realizării veniturilor potenţiale. 

Este de semnalat că prin creşterea mai accentuată a pensiilor şi pe baza 
disponibilităţilor din anii anteriori, nivelul veniturilor ce se realizează lunar se 
situează constant sub nivelul cheltuielilor ceea ce, în lipsa unor alte măsuri, va 
conduce pe termen mediu la epuizarea disponibilităţilor din anii anteriori. 

Cheltuielile din fondul pensiei suplimentare se referă la plata drepturilor de 
pensii şi a fost în anul 1996 de 829,0 miliarde lei, respectiv 96,9%. 

Execuţia s-a încheiat cu un excedent de 4,2 miliarde lei. 
 
 

Execuţia bugetului fondului de pensii şi alte  
drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor 

 
 
 

Veniturile au fost în suma de 543,1 miliarde lei, respectiv 98,4%, din care 
520,1 miliarde lei sunt subvenţii de la bugetul de stat. Sursele proprii ale fondului 
sunt contribuţiile plătite de asiguraţii care au însumat 7,0 miliarde lei, din 19,2 
prevăzute. 

Cheltuielile privind pensiile au avut ponderea cea mai mare, fiind în suma 
de 507,9 miliarde lei, respectiv 98,3%. 

Cheltuielile privind indemnizaţii pentru incapacitatea temporară de muncă 
au fost de 7,5 miliarde lei, indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea 
copiilor au fost de 26,8 miliarde lei, ajutoare acordate pensionarilor penstru decese 
au fost de 2,5 miliarde lei, tratament balnear şi odihnă au fost de 6,4 miliarde lei. 
Contribuţia asiguraţilor pentru constituirea fondului de sănătate, care se încasează 
odată cu contribuţia pentru asigurări sociale şi s-a virat Ministerului Sănătăţii a fost 
de 1,9 miliarde lei. 

Execuţia s-a încheiat cu un excedent de 7,9 miliarde lei. 
 
 
 
 
 
 

Execuţia bugetului Fondului pentru plata  
ajutorului de şomaj 
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Veniturile la fondul pentru plata ajutorului de şomaj sunt constituite din 
contribuţii de la persoane juridice şi fizice care utilizează muncă salariată şi din 
contribuţii pentru ajutorul de şomaj de la salariaţi. 

În anul 1996 s-au realizat venituri de 1 639 miliarde lei, respectiv 75,5%. 
S-a menţinut tendinţa de neachitare sau întârziere a plăţii contribuţiilor la 

fondul de şomaj, datoria fenomenelorde blocaj financiar. 
Cheltuielile fondului pentru plata ajutorului de şomaj au fost de 754,5 

miliarde lei, respectiv 101,9%. 
Cheltuielile privind plata ajutorului de şomaj au fost de 183,6 miliarde lei, 

respectiv 75,9%. Cheltuielile privind alocaţia de sprijin au fost de 200,1 miliarde lei. 
Cheltuielile cu ajutorul de integrare profesională se ridică la suma de 58,3 

miliarde lei. Cheltuielile cu plata absolvenţilor din instituţiile de învăţământ se ridică 
la suma de 4,8 miliarde lei. 

Cheltuielile cu personalul care gestionează fondurile au însumat 12,8 
miliarde lei. 

Execuţia bugetului fondului pentru plata ajutorului de şomaj s-a încheiat 
cu un excedent de 884,5 miliarde lei. 

Curtea de Conturi a prezentat în temeiul art. 90 din Legea nr. 94/1992 
privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, Raportul anual privind 
verificarea conturilor de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a 
bugetelor altor fonduri destinate protecţiei sociale pe anul 1996. 

Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de Lege. 
Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere ale 

Parlamentului prezintă spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea 
contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat aferent 
anului 1996. 

 
 
 

Andreiu Oprea 
PREŞEDINTE 

 
 
 
  

Dan Constantinescu 
PREŞEDINTE 

 
 
 

 
 

 


