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  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2019 pentru rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2019. (L526/2015, PLx401/2019)  

 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

Senator Viorel ARCAȘ     
 
                            

PREŞEDINTE,  
 

Deputat Sorin LAZĂR  
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RAPORT COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2019 
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităților 
comune ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piaţă  de capital a 
Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, au fost 
sesizate spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2019, transmis prin adresele L526/2019, respectiv PLx401/2019, în vederea întocmirii 
unui raport comun.  
 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare rectificarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019, 
aprobate prin Legea nr.47/2019. Conform notei de fundamentare, bugetul asigurărilor 
sociale de stat se diminuează cu suma de 1.442.462 mii lei, justificată de evoluţia 
încasărilor din contribuţii de asigurări sociale, precum şi de măsurile legislative aplicate 
în anul 2019 cu impact asupra contribuţiilor sociale, respectiv majorarea veniturilor 
bugetului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 834.277 mii lei, prin majorarea 
veniturilor aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj cu suma de 796.776 mii lei şi a 
veniturilor fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale cu 37.501 mii lei. 
 
  Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. 
 
  În data de 06.08.2019, Ministerul Finanţelor Publice a trimis Consiliului 
Fiscal, prin adresa nr.464543/01.08.2019, proiectul de rectificare a Bugetului general 
consolidat pe anul 2019, Nota de fundamentare şi proiectul Ordonanţei Guvernului cu 
privire la rectificarea bugetului de stat, Nota de fundamentare şi proiectul Ordonanţei 
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Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, 
precum şi Raportul semestrial privind situaţia economică şi bugetară solicitând, în 
temeiul art.53, alin.(2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, 
republicată, opinia Consiliului Fiscal cu privire la acestea. 
 
  Consiliul Fiscal a elaborat la data de 08 august 2019 o opinie care cuprinde 
consideraţii de ordin general asupra rectificării bugetare pe anul 2019, conformarea cu 
regulile fiscale şi coordonatele actualizate ale veniturilor şi cheltuielilor. 
 
  La dezbaterea proiectului de Lege au participat reprezentanții Ministerului 
Muncii şi Justiţiei Sociale, precum şi ai Ministerului Finanțelor Publice.  
 
  Potrivit art.65 alin.(2) lit. b) din Constituția României,  membrii celor două 
comisii s-au întrunit în ședință comună , în data de 22 octombrie 2019 și au hotărât, cu 
majoritate de voturi, să propună spre dezbatere și adoptare, Plenului Parlamentului, un 
raport comun de adoptare a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.13/2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2019, în forma iniţiatorului. 
 
  În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 
alin.(2) din Constituția României. 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
 

Senator Viorel ARCAȘ     
 
                            

PREŞEDINTE,  
 

Deputat Sorin LAZĂR  
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