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Dan Constantinescu 
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In urma examinării Raportului anual privind verificarea conturilor de execuţie 
a Bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor altor fonduri destinate protecţiei 
sociale pe anul 1995 comisiile au reţinut în principal următoarele: 

 
Indicatorii bugetului asigurărilor sociale au fost aprobaţi prin Legea nr. 

21/1995, modificată ulterior prin Ordonanţa de urgenţă nr.2/1995. 
Pe capitole situaţia se prezintă astfel: 
1. Contul anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
1995: 

- miliarde lei -  
 Program iniţial Program 

rectificat Realizări % 

Venituri 4.605,9 4.268,2 3.925,3 92,0 
Cheltuieli 4.512,7 4.195,5 4.090,4 97,5 
Excedent (+) + 93 + 72,7 - 165,1 - 
Deficit (-) - - - - 
 

Nerealizarea veniturilor a fost determinată de nedepunerea contribuţiilor de 
asigurări sociale de către agenţii economici. 

Veniturile restante faţă de planul rectificat au fost de 342,9 milioane lei. 
Deşi prevăzută excedentar, execuţia bugetului asigurărilor socuiale de stat pe 

anul 1995 s-a încheiat cu un deficit de 165,1 miliarde lei, acoperit pe seama 
disponibilităţilor din perioadele anterioare de 261 miliarde lei. 

 
 
2. Contul anual de execuţie a bugetului fondului suplimentar de pensii 

asupra Raportului anual privind verificarea conturilor 
de execuţie a Bugetului asigurărilor sociale de stat şi a 
bugetelor altor fonduri destinate protecţiei sociale pe 

anul 1995 
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- miliarde lei -  

 Program iniţial Program 
rectificat Realizări % 

Venituri 640,8 680,8 672,4 98,8 
Cheltuieli 494,4 605,8 596,8 98,5 
Excedent  146,4 75,0 75,6 100,8 
 

Veniturile realizate s-au situat sub prevederi, dar sunt superioare cheltuielilor 
efectuate, fapt ce a condus la realizarea unui excedent peste nivelul aprobat prin 
programul rectificat pentru execuţia acestui buget. 

 
3. Contul anual de execuţie a bugetului fondului special pentru asigurările 

sociale ale agricultorilor pe anul 1995. 
 

- miliarde lei -  
 Program iniţial Program 

rectificat Realizări % 

Venituri 355,2 290,0 277,6 95,7 
Cheltuieli 358,6 341,6 329,0 96,0 
Excedent (+)     
Deficit (-) - 3,7 - 51,6 - 51,4  
 

Nerealizarea veniturilor prognozate şi executarea cheltuielilor peste nivelul 
acestor venituri a condus ca la finele anului 1995, bugetul să înregistreze un deficit 
de 51,4 miliarde lei care a fost acoperit din disponibilităţile din anii precedenţi. 

 
4. Contul de execuţie a bugetului fondului pentru plata ajutorului de şomaj pe 

anul 1995 
 

- miliarde lei -  
 Program iniţial Program 

rectificat Realizări % 

Venituri 1.449,3 1.439,3 1.421,9 98,9 
Cheltuieli 1.118,7 881,6 717,4 81,4 
Excedent (+) 330,6 557,7 704,5 126,3 
 
 
 

* 
*                               * 

 
 
 Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Parlamentului menţionează că în 
baza legii nr. 94/1992, Curtea de Conturi a depus Raportul annual privind verificarea 
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conturilor de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor altor 
fonduri destinate protecţiei sociale pe anul 1995. 
 Pentru abaterile şi neajunsuerile constatate, Curtea de Conturi a dispus luarea 
măsurilor prevăzute de lege. 
 Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale parlamentului propun plenului 
celor două camere reunite dezbaterea şi adoptarea proiectului de Lege menţionat în 
raport. 
 Conform practicii din anii anteriori, odată cu dezbaterea proiectului de Lege 
menţionat, să fie invitat Preşedintele Curţii de Conturi pentru a prezenta în plenul 
celor două camere reunite sinteza Raportului de verificare a contului general de 
execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a bugetelor altor fonduri destinate 
protecţiei sociale pe anul 1995. Această prezentare să fie făcută după expunerea 
Ministerului  Finanţelor la proiectul de Lege. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Andreiu Oprea 

PREŞEDINTE, 
 

Dan Constantinescu 
 


