








AMENDAMENTE 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
1.  

 
           

Art.15. – Câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2021 este de 5.380 lei.  

 
 

           
Art.15. – Câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2021 este de 5.429 lei.  

 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, 
Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei 
Popica şi senator Gabriela Creţu +  
Grup parlamentar PSD 
 

 
Nu se justifică diminuarea 
câştigului salarial mediu 
brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, 
cu atât mai mult cu cât, din 
datele comunicate de INS, 
media câştigurilor salariale 
medii brute realizate în 
anul 2020 a fost de 5396 
lei, în ultimul trimestru din 
2020 media fiind de 5641 
lei. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
prim-ministrului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propunem 
respingerea 
amendamentului 
întrucât este 
neclar formulat. 
Astfel, nu rezultă 
ce poziție din 
buget ar trebui 
majorată prin 
utilizarea sursei 
indicate. 
 
La baza 
constructiei 
bugetare pe anul 
2021 stau 
indicatorii 
macroeconomici 
comunicati de 
Comisia 
Naționala de 
Strategie si 
Prognoza  
(prognoza de 
iarnă- 2021). 
Mentionam ca, o 
revizuire a 
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crt. 
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lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
 
 

estimarii 
veniturilor/cheltui
elilor pe anul 
2021, se impune 
in conditiile in 
care Comisia 
Nationala de 
Strategie si 
Prognoza va 
comunica/publica 
alti indicatori 
macroeconomici, 
Totodata, 
subliniem faptul 
că indicatorul 
estimat pentru 
anul 2021, este 
mai mare decat 
cel preliminat pe 
anul 2020 de 
5.150 lei. 

2.   
__ 

La capitolul 3, dispoziții finale, din 
Proiectul de lege privind bugetul 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2021, după art. 15 se introduc doua 
noi articole, respectiv articolele 151 și 
152, cu următorul cuprins: 
„Art. 151. – Începând cu prima zi a 
lunii următoare intrării în vigoare a 

Majorarea pensiei minime 
și a punctului de pensie 
sunt absolut necesare 
pentru asigurarea unui trai 
decent pentru pensionari. 
Aceste majorări sunt în 
concordanță cu prevederile 
Legii nr 127/2019 privind 

Propunem 
respingerea 
amendamentului 
 
Indemnizația 
socială pentru 
pensionari nu se 
finantează din 

                                                 
 
 



Nr. 
crt. 

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

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 
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amendamentului/ 
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respingerii 
(numai pt. 

comisii) 
prezentei legi, nivelul indemnizației 
sociale pentru pensionari prevăzută 
de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului  nr. 6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale minime 
garantate, aprobată prin Legea nr. 
196/2009, cu modificările ulterioare, 
este de 984 lei pentru cei cu o 
vechime contributivă la fondul de 
pensii de până la 10 ani și de 1107 lei 
cu o vechime contributivă de peste 10 
ani. 
 
Art. 152. – La art. 86 alin. (2) din 
Legea nr. 127/2019 privind sistemul 
public de pensii, publicată în 
Monitorul Oficial al României partea 
1, nr.563/09.07.2019, cu modificările 
ulterioare, litera c) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
c) începând cu 1 septembrie 2020 – 
1442 lei; începând cu 1 aprilie 2021 – 
1775 lei; începând cu 1 septembrie 
2021 – 1875 lei. 
 
Autor:  
Ion Marcel Ciolacu, deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD 

 

sistemul public de pensii, 
respectiv cu cele de la art, 
86, prevederi ce au fost 
modificate prin OUG nr. 
135/2020. 
Necesarul pentru majorarea 
punctului de pensie pentru 
anul 2021 este în suma de 
11,5 mld. lei. 
 
Sursa de finanțare: 
Majorarea veniturilor 
bugetului de asigurări 
sociale de stat cu suma de 
7,956 miliarde lei, Venituri 
din contribuții din 
recuperare arierate – 
Buletin Fiscal ANAF Trim 
III, diferența fiind suportată 
din subvenții de la bugetul 
de stat prin redistribuiri de 
la Capitolul Transferuri 
Anexa3/65 Ministerul 
Finanțelor Acțiuni 
Generale 

bugetul 
asigurarilor 
sociale de stat. 
Propunerea nu 
face obiectul legii 
bugetare anuale 
 
 
 
 
 
 
 
Majorarea valorii 
punctului de 
pensie propusa ar 
determina o 
crestere a 
cheltuielilor față 
de sumele 
cuprinse in 
proiectul de buget  
de cca.17 miliarde 
lei, iar din sursa 
de finantare 
propusă nu se 
poate sustine 
acest impact.  
 
În cadrul 
proiectiei 
veniturilor 
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bugetare estimate 
pe anul 2021, a 
fost inclusa suma 
de 7,3 miliarde 
lei, reprezentand 
venit suplimentar 
Din aceasta suma 
2,55 miliarde lei a 
fost inclusa in 
cadrul proiectie 
veniturilor 
bugetului 
asigurarilor 
sociale de stat pe 
anul 2021. 
.   
 

3.   
Art.16. – Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile legii, 
în cazul: 
 
a) asiguratului sau pensionarului, la 

5.380 lei; 
b)  
b) unui membru de familie al 
asiguratului sau al pensionarului, la 
2.690 lei. 

 

 
Art.16. – Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile 
legii, în cazul: 
 
a)  asiguratului sau pensionarului, 
la 5.429 lei; 
 
b) unui membru de familie al 
asiguratului sau al pensionarului, 
la 2.715 lei. 

 
Autori: deputaţi Adrian Solomon, 
Irinel Ioan Stativă, Eduard Andrei 
Popica şi senator Gabriela Creţu +  

 
Nu se justifică diminuarea 
câştigului salarial mediu 
brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
 
Sursa: Fondul de rezervă al 
prim-ministrului 

Propunem 
respingerea 
amendamentului 
Sursa de finantare 
nu poate fi avuta 
in vedere intrucat 
Fondul de rezerva 
se utilizeaza 
pentru finantarea 
unor cheltuieli 
urgente sau 
neprevazute 
aparute in cursul 
exercitiului 
bugetar (art.30 
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Grup parlamentar PSD 
 

din Legea 
nr.500/2002) 
  
Castigul salarial 
mediu brut avut in 
vedere pentru 
anul 2021 este cel 
comunicat de 
Comisia 
Naționala de 
Strategie si 
Prognoza  
(prognoza de 
iarnă- care sta la 
baza constructiei 
bugetare)  
De asemenea, 
mentionăm că 
acest indicator 
este mai mare 
decat cel 
preliminat pe anul 
2020 de 5.150 lei. 

 


	Amendamente respinse



