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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 SENATUL 

Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială 

 

 Comisia pentru muncă, familie 
şi protecţie socială 

Nr.27/495/3 noiembrie 2004  Nr.XIX/518/3 noiembrie 2004 
 
 
 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat  

pe anul 2005 
 
 
 

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 2005, trimis comisiilor cu adresele nr.630 din 29 octombrie 2004, respectiv 
nr.L/714/2004. 

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 2 noiembrie 2004. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât, cu 15 voturi pentru şi 3 
voturi împotrivă, avizarea favorabilă a proiectului de lege cu amendamente, redate în 
anexa la prezentul aviz. 

 
 
 

 Preşedinte, 
Smaranda Dobrescu 

Preşedinte, 
Aurel Pană 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Întocmit, 
Consilier Elena ANGHEL 
Expert Oana Simona DINCĂ 

  

 

Administrator
conform
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A N E X Ă 
 

Amendamente admise: 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendament propus 
(autor) 

text adoptat de comisii 
Motivare 

0 1 2 3 
 
1 

 
Anexa nr.3/06/20/02 
 
Capitolul 5706    
Coloana B - Învăţământ 
Coloana 5 - 2005 Propuneri 
 
Suma: 203.955.868 
 

 
Se propune înlocuirea sumei 
de 203.955.868 cu suma de 
403.955.868. 
 
Autor: Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie 
socială a Senatului 

 
Se impune majorarea sumei alocate 
întrucât, în raportul de ţară, se remarcă 
„nevoia orientării către creşterea 
capacităţii de angajare a forţei de 
muncă prin intermediul pregătirii 
profesionale”. 
De asemenea, prin modificările aduse, 
în cursul acestui an, Legii nr.76/2002 
s-au creat condiţii pentru pentru 
diversificarea şi dezvoltarea serviciilor 
de formare profesională oferite 
şomerilor, care trebuie să aibă o 
susţinere financiară corespunzătoare. 
 

 
2 

 
Anexa nr.3/06/20/02 
 
Capitolul 5706 Învăţământ   
Titlul / Articolul 20 
Coloana B – Cheltuieli 
materiale şi servicii 
Coloana 5 – 2005 Propuneri 
 
Suma: 133.045.700 
 

 
Se propune înlocuirea sumei 
de 133.045.700 cu suma de 
333.045.700. 
 
Autor: Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie 
socială a Senatului 

 
Se impune majorarea sumei alocate 
întrucât, în raportul de ţară se remarcă 
„nevoia orientării către creşterea 
capacităţii de angajare a forţei de 
muncă prin intermediul pregătirii 
profesionale”. 
De asemenea, prin modificările aduse, 
în cursul acestui an, Legii nr.76/2002 
s-au creat condiţii pentru pentru 
diversificarea şi dezvoltarea serviciilor 
de formare profesională oferite 
şomerilor, care trebuie să aibă o 
susţinere financiară corespunzătoare. 
 

 
3 

 
Anexa nr.3/06/20/02 
 
Capitolul 8606 Împrumuturi 
Subcapitolul 04 
Coloana B – Împrumuturi 
acordate pentru înfiinţarea şi 
dezvoltarea de întreprinderi 
mici şi mijlocii 
Coloana 5 – 2005 Propuneri 
 
Suma: 1.600.000.000 
 

 
Se propune înlocuirea sumei 
de 1.600.000.000 cu suma de 
1.400.000.000. 
 
Autor: Comisia pentru 
muncă, familie şi protecţie 
socială a Senatului 

 
Diferenţa dintre cele 2 sume a 
fost propusă pentru majorarea 
sumelor prevăzute la 
amendamentele anterioare. 
Prin această mişcare a sumelor nu 
se afectează echilibrul bugetar şi 
nici ponderea cheltuielilor cu 
măsuri active pentru stimularea 
ocupării în totalul cheltuielilor 
bugetare. 
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Amendamente respinse: 

 
În cursul dezbaterilor, următoarele amendamente au fost respinse: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Autor 
Textul amendamentului Motivare 

0 1 2 3 
 
1 

 
Art.5. – Veniturile bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2005 sunt în sumă de 
166.323,5 miliarde lei şi se prezintă astfel: 
 
 -miliarde lei- 
VENITURI-TOTAL 166.323,5
din care: 
Venituri curente 154.588,9
din acestea: 
a) venituri fiscale: 

 
153.089,5

    - impozite directe  153.089,5
      din care:  
       - contribuţii pentru  
          asigurări sociale    

 
 

147.496,9
       - contribuţii de 
          asigurare pentru  
          accidente de muncă  
          şi boli profesionale 

 
 
 

5.592,6
b) venituri nefiscale 1.499,4
Subvenţii 11.734,6

 
 

 
D-l deputat Gheorghe Barbu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
"Art.5. – Veniturile bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2005 sunt în sumă de 
172.523,5 miliarde lei şi se prezintă astfel: 
 
 -miliarde lei- 
VENITURI-TOTAL 172.523,5 
din care:  
Venituri curente 163.797,9 
din acestea: 
a) venituri fiscale: 

 
162.298,5 

    - impozite directe  162.298,5 
      din care:  
       - contribuţii pentru  
          asigurări sociale    

 
 

156.696,9 
       - contribuţii de 
          asigurare pentru  
          accidente de muncă  
          şi boli profesionale 

 
 
 

5.592,6 
b) venituri nefiscale 1.499,4 
Subvenţii 8.734,6 

 
 

 
Argumente  
pentru susţinere: 
Pentru asigurarea 
veniturilor necesare 
procesului de 
recalculare a 
pensiilor atât din 
punct de vedere 
tehnic, cât şi pentru 
intrarea în plată a 
pensiilor recalculate 
pe grupe de 
pensionari din prima 
parte a anului 2005. 
 
Argumente  
pentru respingere: 
Conform 
angajamentelor cu 
Uniunea Europeană, 
fiscalitatea datorată 
unui loc de muncă 
trebuie să scadă în 
2005 cu două puncte 
procentuale pe seama 
CAS-ului datorat de 
angajatori. Deci, este 
şi o măsură în 
sprijinul 
angajatorilor şi a 
eliminării datoriilor 
bugetare. Structura 
cheltuielilor, 
majorată în 
amendament nu se 
bazează pe un temei 
legal. 
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0 1 2 3 
 
2 

 
Art.6. – În structura economică cheltuielile 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2005, în sumă de 161.430,1 miliarde lei se 
prezintă, astfel: 
 
 -miliarde lei- 
CHELTUIELI TOTAL 161.430,1
din care: 
1. Cheltuieli curente 161.041,2
din acestea: 
a) cheltuieli de personal 

 
607,7

b) cheltuieli materiale şi 
     servicii 

 
5.352,2

c) transferuri 154.648,8
d) dobânzi 432,5
2. Cheltuieli de capital 
……………………………………..……. 

 
 

 
D-l deputat Gheorghe Barbu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
"Art.6. – În structura economică cheltuielile 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2005, în sumă de 167.630,1 miliarde lei, se 
prezintă astfel: 
 
 -miliarde lei- 
CHELTUIELI TOTAL 167.630,1 
din care:  
1. Cheltuieli curente 166.808,7 
din acestea: 
a) cheltuieli de personal 

 
907,7 

b) cheltuieli materiale şi 
     servicii 

 
6.052,2 

c) transferuri 159.848,8 
d) dobânzi 432,5 
2. Cheltuieli de capital 
……………………………………..……." 

 
 

 
Argumente  
pentru susţinere: 
Conform 
modificărilor 
propuse la art.5, 
cheltuielile se 
majorează cu 6.200 
miliarde din care 
cheltuieli de personal 
– 300 miliarde, 
cheltuieli materiale şi 
servicii – 700 
miliarde, transferuri 
– 5.200 miliarde, în 
vederea acoperirii 
cheltuielilor privind 
procesul tehnic de 
recalculare a 
pensiilor şi pentru 
intrarea în plată a 
pensiilor recalculate 
pe grupe de 
pensionari începând 
cu prima parte a 
anului 2005. 
 
Argumente  
pentru respingere: 
Conform 
angajamentelor cu 
Uniunea Europeană, 
fiscalitatea datorată 
unui loc de muncă 
trebuie să scadă în 
2005 cu două puncte 
procentuale pe seama 
CAS-ului datorat de 
angajatori. Deci, este 
şi o măsură în 
sprijinul 
angajatorilor şi a 
eliminării datoriilor 
bugetare. Structura 
cheltuielilor, 
majorată în 
amendament nu se 
bazează pe un temei 
legal. 
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0 1 2 3 
 
3 

 
Articolul 7, alineatul (3) 
 
(3) Aplicarea prevederilor, din actele 
normative în vigoare, referitoare la primele 
ce se acordă cu ocazia plecării în concediul 
de odihnă, precum şi a celor ale art.32 
alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici, republicată, 
cu modificările ulterioare, se suspendă până 
la data de 31 decembrie 2005. 
 

 
D-na deputat Paula Ivănescu propune 
eliminarea textului. 

 
Argumente  
pentru susţinere: 
Salarizarea 
necorespunzătoare a 
funcţionarilor publici 
şi a altor categorii de 
bugetari. Neaplicarea 
legislaţiei votate de 
Parlament. 
 
Argumente  
pentru respingere: 
Întrucât prin O.U.G. 
nr.82/2004, cu 
aplicabilitate de la 1 
noiembrie 2004, se 
prevede majorarea 
salariilor 
funcţionarilor 
publici, în medie cu 
20%, la care se 
adaugă cadrul 
general de indexări. 
 

 
4 

 
Articolul 17, alineatul (6) 
 
(6) Cuantumul maxim al creditului ce poate 
fi acordat, în anul 2005 unui beneficiar de 
credite, din suma prevăzută la alin.(5), este 
de 10,0 miliarde lei. 
 

 
D-na deputat Paula Ivănescu propune 
reformularea textului după cum urmează: 
"(6) Cuantumul maxim al creditului ce 
poate fi acordat, în anul 2005 unui 
beneficiar de credite, din suma prevăzută la 
alin.(5), este de 25,0 miliarde lei." 
 
 

 
Argumente  
pentru susţinere: 
Pentru stimularea 
mai accentuată a 
creării de noi locuri 
de muncă în cadrul 
măsurilor active de 
combatere a 
şomajului prin 
posibilitatea 
înfiinţării unor 
întreprinderi de 
dimensiuni mai mari, 
cu un număr mai 
mare de angajaţi. 
 
Argumente  
pentru respingere: 
Nu se poate interveni 
în politica băncilor. 
 

 
5 

 
Art.22. – În bugetele instituţiilor publice, 
finanţate din bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
indiferent de subordonare, nu se pot 
prevedea sume pentru acordarea tichetelor 
de masă. 
 

 
D-na deputat Paula Ivănescu propune 
eliminarea textului. 

 
Argumente  
pentru susţinere: 
Salariaţii bugetari din 
diversele domenii ale 
administraţiei trebuie 
trataţi în mod egal cu 
salariaţii din alte 
domenii, pe baza 
aceloraşi acte 
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   normative care 
reglementează 
acordarea tichetelor 
de masă. 
 
Argumente  
pentru respingere: 
Tichetele de masă se 
asigură din profit şi 
în cazul instituţiilor 
bugetare nu sunt 
prevăzute sume cu 
această destinaţie, 
aceste instituţii 
nefiind aducătoare de 
profit. 

    

 
6 
 

 
Articolul 26, alineatul (1) 
 
Art.26. – (1) În baza alin.(2) şi alin.(3) ale 
art.18 din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru anul 2005, cotele de contribuţie de 
asigurări sociale se stabilesc după cum 
urmează: 
a) pentru condiţii normale de 
muncă 

 
29,5% 

b) pentru condiţii deosebite 
de muncă 

 
34,5% 

c) pentru condiţii speciale de 
muncă 

 
39,5% 

 
 

 
D-l deputat Gheorghe Barbu propune 
reformularea procentelor de la lit.a), b) şi c) 
după cum urmează: 
"a) pentru condiţii normale de 
muncă 

 
31,5% 

b) pentru condiţii deosebite 
de muncă 

 
36,5% 

c) pentru condiţii speciale de 
muncă 

 
41,5%" 

  
 
 

 
Argumente  
pentru susţinere: 
Pentru asigurarea 
necesarului financiar 
corespunzător 
procesului de 
recalculare a 
pensiilor şi punerea 
acestuia în aplicare 
prin intrarea în plată 
pe grupe de 
pensionari din prima 
parte a anului 2005. 
 
Argumente  
pentru respingere: 
Conform 
angajamentelor cu 
Uniunea Europeană, 
fiscalitatea datorată 
unui loc de muncă 
trebuie să scadă în 
2005 cu două puncte 
procentuale pe seama 
CAS-ului datorat de 
angajatori. Deci, este 
şi o măsură în 
sprijinul 
angajatorilor şi a 
eliminării datoriilor 
bugetare. Structura 
cheltuielilor, 
majorată în 
amendament nu se 
bazează pe un temei 
legal. 
 

 
Întocmit, 
Consilier Elena ANGHEL 
Expert Oana Simona DINCĂ 




