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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, familie şi protecţie socială a Senatului, au fost 

sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, trimis comisiilor cu adresele 

nr. PLx 753 din 19 octombrie 2006, respectiv nr. L 824/2006. 

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 25 octombrie 2006. 

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

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendament propus 
(autor) Motivare 

 
0    1 2 3
 
1 

 
Anexa nr.1/04 
 

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ  
pe anii 2005-2010  

– SINTEZA –  
Capitolul 9904 
 
(capitolul se regăseşte la pagina 3, punctul 1) 
 

 
Se propune introducerea, la Anexa nr.1/04, 
Capitolul 9904, coloana 3, după suma 58.837, a 
unui asterisc, cu următoarea explicaţie în subsolul 
anexei: 
“*din care: 180.758 mii lei reprezintă excedentul 
Fondului de garantare pentru plata creanţelor 
salariale şi 121.921 mii lei reprezintă deficitul 
sistemului de asigurări pentru şomaj care se 
finanţează din disponibilităţile anilor precedenţi.” 
 
Autor: d-l deputat Gheorghe Barbu 
 
(capitolul modificat se regăseşte la pagina 3, 
punctul 2) 
 

 
 
 
 
 
Pentru explicarea sumelor. 
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1. Text iniţial 
Anexa nr.1/04 – mii lei –  

 
“Cap
i-tol  

Sub-
capi-
tol 

Para-
graf 

Gru-
pa / 
Titlu 

Arti- 
col 

Ali-
neat 

Denumire indicator 2005 
Realizări 

2006 
Program 

2007 
Propuneri 

% 
2007 / 2006 

2008 
Estimări 

2009 
Estimări 

2010 
Estimări 

A         B 1 2 3 4 5 6 7
9904         EXCEDENT/DEFICIT 650.962 192.986 58.837 30,49 176.873 442.106 632.592”

 
 
 
 
 
 

2. Text adoptat de comisii 
Anexa nr.1/04 – mii lei –  

 
“Cap
i-tol  

Sub-
capi-
tol 

Para-
graf 

Gru-
pa / 
Titlu 

Arti- 
col 

Ali-
neat 

Denumire indicator 2005 
Realizări 

2006 
Program 

2007 
Propuneri 

% 
2007 / 2006 

2008 
Estimări 

2009 
Estimări 

2010 
Estimări 

A         B 1 2 3 4 5 6 7
9904        EXCEDENT/DEFICIT 650.962 192.986 58.837* 30,49 176.873 442.106 632.592 
 
 
*din care: 180.758 mii lei reprezintă excedentul Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale şi 121.921 mii lei reprezintă deficitul 
sistemului de asigurări pentru şomaj care se finanţează din disponibilităţile anilor precedenţi.” 
 
 
 
 
 

 3 



 
 

II. Amendamente respinse: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Autor 
Textul amendamentului Motivare 

 
0    1 2 3
 
1 

 
Art.5, alineatul (2) 
 
(2) În anul 2007, din bugetul 
asigurărilor sociale de stat se va 
suporta diferenţa dintre valoarea 
biletului de tratament balnear sau de 
odihnă şi contribuţia beneficiarilor de 
astfel de bilete, pentru un număr de 
până la 476.000 de locuri, din care 
411.000 de locuri la tratament balnear 
şi 65.000 de locuri la odihnă. 
 

 
D-nii deputaţi Ioan Cindrea, Irinel Stativă, Marian 
Sârbu, Pavel Todoran, Filonaş Chiş şi d-na deputat 
Gabriela Nedelcu propun reformularea textului 
după cum urmează: 
“(2) În anul 2007, din bugetul asigurărilor sociale 
de stat se va suporta diferenţa dintre valoarea 
biletului de tratament balnear sau de odihnă şi 
contribuţia beneficiarilor de astfel de bilete, pentru 
un număr de până la 700.000 de locuri, din care 
600.000 de locuri la tratament balnear şi 100.000 de 
locuri la odihnă.” 
 

 
Argumente pentru susţinere: 
Suplimentarea numărului de bilete la 700.000, din 
care 600.000 de locuri la tratament balnear şi 
100.000 de locuri la odihnă reprezintă asigurarea 
posibilităţii de a utiliza bilete de tratament pentru 
10% dintre pensionari şi bilete de odihnă pentru 
10% dintre salariaţii bugetari. 
 
Argumente pentru respingere: 
Mărirea numărului de beneficiari conduce la 
cheltuieli suplimentare a căror sursă nu a fost 
indicată, atrăgând dezechilibre bugetare. 
 

 
2 

 
__ 

 
D-nii deputaţi Ioan Cindrea, Irinel Stativă, Marian 
Sârbu, Pavel Todoran, Filonaş Chiş şi d-na deputat 
Gabriela Nedelcu propun introducerea, după 
alin.(12) al art.5, a două alineate noi, alin.(13) şi 
(14) cu următorul cuprins: 
“(13) Tichetele de călătorie pentru pensionari, 
neutilizate în anul 2006, la cererea titularilor, în 
primul trimestru din anul 2007 se vor deconta în 
bani. 
(14) Valoarea unui tichet de călătorie pentru 
pensionari, neutilizat, şi la care se face 
decontarea spre pensionari, va fi de 20% din 

 
Argumente pentru susţinere: 
Pentru sprijinirea pensionarilor care din diverse 
motive nu utilizează tichetele de călătorie. Se 
asigură echitate şi în decontarea tichetelor 
neutilizate. 
 
Argumente pentru respingere: 
Nu există susţinere financiară.  
În plus, nu este menţionată metodologia de 
decontare. 
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0 1 2 3 
valoarea punctului de pensie în vigoare în anul 
în care se face plata acestora.” 
 

 
3 

 
Art.10, alineatul (8) 
 
(8) Suma totală care poate fi utilizată 
pentru acordarea de credite, conform 
prevederilor art.87 din Legea 
nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării foţei de muncă, cu 
modificările şicompletările ulterioare, 
este de 45,0 milioane lei. 

 
“(8) Suma totală care poate fi utilizată pentru 
acordarea de credite, conform prevederilor art.87 
din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării foţei de muncă, 
cu modificările şicompletările ulterioare, este de 
70,0 milioane lei.” 

 

 
D-nii deputaţi Ioan Cindrea, Irinel Stativă, Marian 
Sârbu, Pavel Todoran, Filonaş Chiş şi d-na deputat 
Gabriela Nedelcu propun reformularea textului 
după cum urmează: 

 

 
Argumente pentru susţinere: 
Pentru a stimula mai puternic crearea de locuri de 
muncă prin creditele care se acordă din bugetul de 
şomaj. 
 
Argumente pentru respingere: 
Suma totală este majorată faţă de anul 2006 cu 
20%. 
Se întâmpină probleme la selecţia băncii care 
gestionează fondurile. 

 
4 

 
Art.18. - În bugetele instituţiilor 
publice, finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
indiferent de subordonare, nu se pot 
aproba sume pentru acordarea 
tichetelor de masă, întrucât în buget nu 
sunt prevăzute sume cu această 
destinaţie. 
 

 
D-nii deputaţi Ioan Cindrea, Irinel Stativă, Marian 
Sârbu, Pavel Todoran, Filonaş Chiş şi d-na deputat 
Gabriela Nedelcu propun eliminarea textului. 

 
Argumente pentru susţinere: 
Să nu fie limitat dreptul de a acorda tichete de masă 
pentru salariaţi şi funcţionari finanţaţi din bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, indiferent de 
subordonare. 
 
Argumente pentru respingere: 
Menţinerea dispoziţiilor art.18 este necesară pentru 
precizarea faptului că în bugetele instituţiilor 
publice, indiferent de sistemul de finanţare, cu 
excepţia celor finanţate integral din venituri proprii, 
nu sunt prevăzute sume pentru acordarea tichetelor 
de masă. 
Autorii nu precizează sursa de acoperire a sporului 
de cheltuieli ce ar rezulta din acordarea tichetelor de 
masă pentru salariaţii din sectorul bugetar. 
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5 

 
Art.19. - Cuantumul fix al 
indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul 
pensionarilor de invaliditate încadraţi 
în gradul 1 de invaliditate, drept ce se 
acordă potrivit prevederilor art.61 
alin.(1) din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se stabileşte în anul 2007 la nivelul 
salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată. 
 

 
D-nii deputaţi Ioan Cindrea, Irinel Stativă, Marian 
Sârbu, Pavel Todoran, Filonaş Chiş şi d-na deputat 
Gabriela Nedelcu propun reformularea textului 
după cum urmează: 
„Art.19. - Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru 
însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate 
încadraţi în gradul 1 de invaliditate, drept ce se 
acordă potrivit prevederilor art.61 alin.(1) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare, se stabileşte în anul 2007 la nivelul 
salariului mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2007.” 
 

 
Argumente pentru susţinere: 
Se consideră ca este echitabil ca indemnizaţia 
pentru însoţitor să fie la nivelul salariului mediu 
brut şi nu la nivelul salariului de bază minim brut pe 
ţară. 
 
Argumente pentru respingere: 
Se crează discriminări faţă de asistenţii sociali care 
au calitatea de însoţitori pentru persoanele cu 
handicap; de asemenea, se poate crea un precedent 
în acordarea acestor indemnizaţii. 
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Art.20, alineatul (1) 
 
Art.20. - (1) Valoarea punctului de 
pensie, stabilită potrivit prevederilor 
art.80 din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru anul 2007, este de 396,2 lei şi 
se aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2007. 
 

 
D-nii deputaţi Ioan Cindrea, Irinel Stativă, Marian 
Sârbu, Pavel Todoran, Filonaş Chiş şi d-na deputat 
Gabriela Nedelcu propun reformularea textului 
după cum urmează: 
„Art.20. - (1) Valoarea punctului de pensie, stabilită 
potrivit prevederilor art.80 din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 
2007, este de 571,5 lei şi se aplică începând cu data 
de 1 ianuarie 2007.” 
 

 
Argumente pentru susţinere: 
Propune ca valoarea punctului de pensie să fei de 
571,5 lei, adică 45% din salariul mediu brut utilizat 
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2007. 
Proiectul de lege propune reducerea punctului de 
pensie de la 31,5%, cât este în anul 2006, la 31,2% 
în anul 2007 faţă de salariul mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2007. 
 
Argumente pentru respingere: 
Această majorare nu poate fi susţinută financiar. 
Bugetul asigurărilor pentru şomaj este grevat anul 
acesta de fondul de garantare a salariilor şi 
introducerea pensiilor private. 
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7 

 
Art.20, alineatul (1) 
 
Art.20. - (1) Valoarea punctului de 
pensie, stabilită potrivit prevederilor 
art.80 din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru anul 2007, este de 396,2 lei şi 
se aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2007. 
 

 
D-nii deputaţi Kerekes Karoly, Erdei-Doloczki 
Istvan, Lakatos Petru, Kiraly Andrei şi Seres Denes 
propun reformularea textului după cum urmează: 
„Art.20. - (1) Valoarea punctului de pensie, stabilită 
potrivit prevederilor art.80 din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru anul 
2007, este de 508 lei, reprezentând 40% din 
salariul mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor de stat pe anul 2007, şi se 
aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007.” 
 

 
Argumente pentru susţinere: 
Propunerea este în deplină concordanţă cu art.80 din 
Legea nr.19/2000, modificată şi completată, cu diferenţa 
că proiectul legii bugetului de asigurări sociale propune 
ca valoare a punctului de pensie un nivel foarte apropiat 
de pragul minim de 30% prevăzut de lege, şi anume 
31,2%. Propunerea de faţă vizează creşterea până la 
nivelul de 40%, fundamentată pe următoarele 
considetrente: 

- sporirea veniturilor la BASS cu aproximativ 
17% 

- degrevarea BASS de numeroase cheltuieli 
(indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate) 

- existenţa unui excedent bugetar. 
De asemenea, modificarea propusă este în concordanţă 
cu obiectivele programului de guvernare, de ridicare a 
nivelului de trai al pensionarilor. 
 
Argumente pentru respingere: 
Această majorare nu poate fi susţinută financiar. Bugetul 
asigurărilor pentru şomaj este grevat anul acesta de 
fondul de garantare a salariilor şi introducerea pensiilor 
private. 
 

 
Preşedinte, 
Stelian DUŢU 

 

 

  

Preşedinte, 
Aron Ioan POPA 
  

 
 
Secretar, 
Pavel TODORAN 

Secretar,
Paul PĂCURARU 

Întocmit, 
Consilier Adriana Emilia BREAZU 
Consilier Ion ZARĂ 
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