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Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2002, cu care comisiile de specialitate au fost sesizate
în fond cu adresa Biroului Permanent nr.564 din 15 octombrie 2001.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Viorel Ştefan

Prof. dr. Florin Georgescu

Parlamentul României
SENAT

CAMERA
DEPUTAŢILOR

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
Bucureşti,
Nr.646/6.11.2001

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
Bucureşti,
Nr. 22/746/6.11.2001

RAPORT COMUN
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2002

În urma examinării proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2002, a amendamentelor depuse de Comisiile permanente ale celor două Camere
ale Parlamentului şi a celor depuse de parlamentari, Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, care au fost avizate în fond, propun ca
proiectul de Lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele prezentate
în anexele 1 şi 2 la prezentul raport.
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Viorel Ştefan

Prof. dr. Florin Georgescu
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Anexa nr.1
AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002
Nr.
crt.
1

2

Text initial
Anexa nr.1/01

Anexa nr.1/06
Litera B
Punctul 4
4.Valoarea totala la deschiderea
finantarii (mii lei) (in preturi

Amendamente propuse/Autori
La Anexa nr.1/ 01, se propune
introducerea in cadrul titlului
Cheltuieli materiale si servicii a
alineatului
30.01
“Calificarea,
perfecþionarea
si
specializarea
profesionala a salariaþilor” cu suma
de 100 milioane lei si diminuarea
cu aceeasi suma la articolul “Cãrþi si
publicaþii”.
Autor: deputat Smaranda Dobrescu

Motivatia admiterii
Se propune admiterea amendamentului,
intrucat, potrivit legislatiei in vigoare,
Casa Nationala de Pensii si Alte
Drepturi de Asigurari Sociale are
atributii in domeniul pregatirii si
perfectionarii personalului propriu
pentru care urmeaza sa efectueze
cheltuieli in acest scop, fiind necesara,
pentru evidentiere, o subdiviziune a
clasificatiei
bugetare
(cap.73.04
“Cheltuieli de administrare a fondului”,
titlul “Cheltuieli materiale si servicii”,
art. 30 “Alte cheltuieli”, alin. 30.01
“Calificarea,
perfectionarea
si
specializarea
profesionala
a
salariatilor”).
La Anexa nr.1/06, lit.B, punctul 4, Se propune admiterea amendamentului,
se propune inlocuirea sumei pentru inscrierea in fisa obiectivului de
«58.048.840»
cu
suma investitii a valorii totale la deschiderea
«39.448.840».
finantarii.
Autor: deputat Maria Apostolescu

Nr.
crt.
3

Text initial
luna/anul 12/2000)
58.048.840
Anexa nr.2/04

Amendamente propuse/Autori

Motivatia admiterii

Se propune inlocuirea Anexei
nr.2/04 cu Anexa nr.2/04 la
prezentul aviz.
Autor: deputat Dumitru Buzatu

Se propune admiterea amendamentului,
pentru inscrierea in anexa respectiva a
functiei de director general executiv al
Agentiei Nationale pentru Ocuparea
Fortei de Munca. Potrivit legii, aceasta
functie este asimilata functiilor de
demnitate publica la nivelul de
subsecretar de stat si este salarizata in
mod corespunzator. Aceasta functie nu
se poate include in functiile publice
prevazute la punctul 1 din Anexa
nr.2/04.
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Anexa nr.2
AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2002

Nr.
crt.
1

2

Text initial
Art.4.(1) Bugetul asigurarilor pentru
ºomaj pe anul 2002 si componentele de
detaliere ale acestuia sunt prevazute în
anexa nr.2.
(2) Bugetul asigurarilor pentru ºomaj
pe anul 2002 se stabileºte la venituri în
sumã de 18.733,2 miliarde lei, iar la
cheltuieli, în sumã de 13.834,8
miliarde lei, cu un excedent de 4.898,4
miliarde lei.
Art.5, alin. nou

Amendamente propuse/Autori
Se propune modificarea art.4, astfel:
«Art.4(1)
Bugetul
asigurarilor
pentru ºomaj pe anul 2002 si
componentele de detaliere ale
acestuia sunt prevazute în anexa nr.2
(2) Bugetul asigurarilor pentru ºomaj
pe anul 2002 se stabileºte la venituri
în sumã de 18.733,2 miliarde lei, iar
la cheltuieli, în sumã de 14334,8
miliarde lei, cu un excedent de
4.389,4 miliarde lei.»
Autor: Senator Balalau Constantin
Se propune la art.5 introducerea
unui alineat nou care sa prevada
diminuarea veniturilor bugetului
asigurarilor pentru somaj prin
scaderea contributiei de 5% datorata
de persoanele juridice si fizice care
utilizeaza munca salariata la 3,5%
Autori: Grupurile parlamentare ale
6

Motivatia respingerii
Se
propune
respingerea
amendamentului, intrucat la constructia
proiectului bugetului asigurarilor pentru
somaj la partea de cheltuieli s-a avut in
vedere
eliminarea
indemnizatiilor
pentru personalul agentilor economici a
caror activitate se intrerupe temporar,
reducerea
platilor
compensatorii,
actiuni care in anii precedenti au
beneficiat de fonduri considerabile.
Se
propune
respingerea
amendamentului, intrucat cota de 5% de
contributie datorata de angajator este
stabilita prin Legea nr.1/1991 privind
protectia sociala a somerilor si
reintegrarea
lor
profesionala,
republicata,
cu
modificarile
si
completarile ulterioare, lege care nu

Nr.
crt.

3

4

Text initial

Art.7.(1) Cheltuielile prevãzute în
bugetele asigurãrilor sociale de stat ºi
asigurãrilor pentru ºomaj pe anul 2002
reprezintã limite maxime care nu pot fi
depãºite, iar modificarea lor se va
face în condiþiile legii. Angajarea,
contractarea de lucrãri, bunuri ºi
servicii, precum ºi efectuarea de
cheltuieli de cãtre ordonatorii de
credite se fac cu respectarea
prevederilor legale ºi în limita
creditelor bugetare aprobate.
Art.8(3) Sumele aferente cresterii
salariale in raport cu rata inflatiei sunt
prevazute in bugetele asigurarilor
sociale de stat si asigurarilor pentru
somaj la articolul “cheltuieli cu

Amendamente propuse/Autori
Motivatia respingerii
PNL din Camera Deputatilor si prevede ca prin legea bugetara anuala
Senat.
sa se poata modifica aceasta cota. De
altfel, reducerea cotei presupune
diminuarea excedentului bugetului
asigurarilor sociale pentru somaj cu
4.258,7 mild.lei ce poate avea
consecinte negative asupra echilibrului
financiar al acestui buget si al bugetului
general consolidat.
Se propune eliminarea formularii de
la art.7(1) “...iar modificarea lor se
va face in conditiile legii”
Autor: Senator Paul Pacuraru

Se
propune
respingerea
amendamentului, intrucat sintagma in
cauza are in vedere posibilitatile
prevazute de Legea nr.72/1996 privind
finantele publice, de a opera virari intre
subdiviziunile clasificatiei bugetare
pe parcursul executiei bugetare,
asigurandu-se incadrarea in disciplina
financiara.

La art.8(3) se solicita precizarea Se
propune
respingerea
sumei.
amendamentului, intrucat in volumul
Autor: Senator Paul Pacuraru
cheltuielilor cu salariile stabilite pe baza
prevederilor legale in vigoare, s-au
inclus si sume aferente indexarii in
7

Nr.
crt.

Text initial
salariile” si se vor utiliza in conditiile
stabilite potrivit legii.

Amendamente propuse/Autori

5

Art.13. Taxele poºtale percepute de
Compania Naþionalã Poºta Românã
S.A. pentru prestaþiile privind plata la
domiciliul beneficiarilor a drepturilor
de asigurãri sociale de stat în anul 2002
sunt stabilite în sumã de 1.273,7
miliarde lei ºi nu pot fi majorate prin
virãri de credite de la alte naturi de
cheltuieli.

6

Art.15(2) În anul 2002 se pot acorda
gratuit 35.000 de bilete, conform
reglementãrilor
în
vigoare,
pensionarilor IOVR, veteranilor de
rãzboi, persoanelor cu drepturi stabilite
în baza Decretului-Lege nr.118/1990
privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instauratã cu
începere de la 6 martie 1945,

Se propune modificarea art. 13,
astfel:
«Art.13. Taxele postale percepute
de Compania Nationala Posta
Romana
S.A.pentru
prestatiile
privind
plata
la
domiciliul
beneficiarilor a drepturilor de
asigurari sociale de stat in anul 2002
sunt stabilite in suma de 638,85
miliarde lei si nu pot fi majorate prin
virari de credite de la alte capitole de
cheltuieli.»
Autori: Grupurile parlamentare ale
PNL din Camera Deputatilor si
Senat
Se propune modificarea art. 15 alin
(2), astfel:
«Art.15(2). In anul 2002 se pot
acorda gratuit 35.000 de bilete,
conform reglementãrilor în vigoare,
pensionarilor IOVR, veteranilor de
rãzboi, persoanelor cu drepturi
stabilite în baza Decretului-Lege
nr.118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din
8

Motivatia respingerii
raport de rata prognozata a inflatiei,
care urmeaza sa fie utilizate in
conditiile stabilite potrivit legii.
Se
propune
respingerea
amendamentului, intrucat, propunerea
din lege, reprezinta o suma minima care
sa asigure transmiterea pensiilor la
domiciliul pensionarilor in conditii
operative si de siguranta.

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece propunerea
ca de aceste gratuitati sa beneficieze si
salariatii care lucreaza in locuri de
munca in conditii speciale prevazute la
art.20 lit.b) din Legea nr.19/2000
devine discriminatorie fata de celelalte
categorii prevazute la acelasi articol lit.
a), c) si d).

Nr.
crt.

7

Text initial
republicat, cu modificãrile ulterioare, ºi
salariaþilor din mediul radioactiv ºi
categoriilor de asiguraþi prevãzuþi la
art.109 alin.(2) din Legea nr.19/2000 .

Art.15(2) În anul 2002 se pot acorda
gratuit 35.000 de bilete, conform
reglementãrilor
în
vigoare,
pensionarilor IOVR, veteranilor de
rãzboi, persoanelor cu drepturi stabilite
în baza Decretului-Lege nr.118/1990
privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instauratã cu
începere de la 6 martie 1945,
republicat, cu modificãrile ulterioare, ºi
salariaþilor din mediul radioactiv ºi
categoriilor de asiguraþi prevãzuþi la
art.109 alin.(2) din Legea nr.19/2000 .

Amendamente propuse/Autori
motive
politice
de
dictatura
instauratã cu începere de la 6 martie
1945, republicat, cu modificãrile
ulterioare, ºi salariaþilor din mediul
radioactiv si salariatilor care
lucreaza in locuri de munca in
conditii speciale prevazute la art.20
lit.b) din Legea nr.19/2000
si
categoriilor de asigurati prevazuti la
art.109 alin. (2) din Legea
nr.19/2000.»
Autor: Senator de Dambovita,
Vasile Horga
Se propune modificarea art.15
alin.(2), astfel:
«Art.15(2). In anul 2002 se pot
acorda gratuit 35.000 de bilete,
conform reglementarilor in vigoare,
pensionarilor IOVR, veteranilor de
razboi, persoanelor cu drepturi
stabilite in baza Decretului-Lege
nr.118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din
motive
politice
de
dictatura
instaurata cu incepere de la 6 martie
1945, republicat, cu modificarile
ulterioare, si categoriilor de asigurati
prevazuti la art.109 alin.(2) din
9

Motivatia respingerii

Se
propune
respingerea
amendamentului, deoarece categoria de
beneficiari de bilete sunt salariatii care
lucreaza in minele de extractie a
materialeleor radioactive, si acestia
reprezinta un numar foarte redus pana
intr-o mie.

Nr.
crt.

Text initial

8

Art.18.(1) Salariul mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurarilor
sociale de stat pe anul 2002 este de
5.582.000 lei. Potrivit prevederilor
art.80 si art.81 din Legea nr.19/2000,
Casa Nationala de Pensii si Alte
Drepturi de Asigurari Sociale va stabili
valoarea punctului de pensie, la data
intrarii in vigoare a legii bugetului, pe
baza unui coeficient egal cu 38,5%
care se aplica la valoarea de 4.837.851
lei reprezentand salariul mediu estimat
pentru trimestrul I al anului 2002.

9

Art.18.(1) Salariul mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurarilor
sociale de stat pe anul 2002 este de
5.582.000 lei. Potrivit prevederilor
art.80 si art.81 din Legea nr.19/2000,
Casa Nationala de Pensii si Alte
Drepturi de Asigurari Sociale va stabili
valoarea punctului de pensie, la data
intrarii in vigoare a legii bugetului, pe
baza unui coeficient egal cu 38,5%

Amendamente propuse/Autori
Legea nr.19/2000.»
Autor: deputat Adrian Maracineanu
Se propune modificarea art. 18 alin
(1), astfel:
«Art.18.(1) Salariul mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului
asigurarilor sociale de stat pe anul
2002 este de 5.582.000 lei. Potrivit
prevederilor art.80 si art.81 din
Legea nr.19/2000, Casa Nationala de
Pensii si Alte Drepturi de Asigurari
Sociale va stabili trimestrial valoarea
punctului de pensie, la data intrarii
in vigoare a legii bugetului, pe baza
unui coeficient egal cu 45% care se
aplica la valoarea salariului mediu
estimat din fiecare trimestru.»
Autor: Senator Balalau Constantin
La art. 18(1) se propune inlocuirea
sintagmei «pe baza unui coeficient
egal cu 38,5%» cu formularea «pe
baza unui coeficient egal cu 40% ».
Autor: Deputat Gheorghe Barbu

10

Motivatia respingerii
Se
propune
respingerea
amendamentului, intrucat valoarea
punctului de pensie stabilita in
conditiile propuse are in vedere
indexarea trimestriala a drepturilor de
pensii, care daca s-ar stabili din
momentul intrarii in vigoare a legii pe
baza coeficientului de 45% la salariul
mediu estimat din fiecare trimestru al
anului 2002, ar conduce la noi decalaje
intre pensiile titularilor in raport de data
iesirii la pensie.

Se
propune
respingerea
amendamentului, intrucat valoarea
punctului de pensie stabilita in
conditiile propuse are in vedere
indexarea trimestriala a drepturilor de
pensii, care daca s-ar stabili din
momentul intrarii in vigoare a legii pe
baza coeficientului de 40% la salariul
mediu estimat pentru trimestrul I al
anului 2002, ar conduce la noi decalaje

Nr.
crt.

10

11

Text initial
care se aplica la valoarea de 4.837.851
lei reprezentand salariul mediu estimat
pentru trimestrul I al anului 2002.
Art.22. În anul 2002, persoanele
juridice care angajeazã personal,
indiferent de forma de proprietate, vor
depune
la
bancã,
odatã
cu
documentaþia pentru plata salariilor, ºi
documentele
pentru
plata
contribuþiilor
datorate
bugetului
asigurãrilor sociale de stat ºi bugetului
asigurãrilor pentru ºomaj, plãþile
efectuându-se simultan, sub control
bancar.
Art.23. In functie de derularea
programelor de imprumut extern,
aprobate potrivit legii, Guvernul poate
aproba, prin hotãrâre, modificãri în
structurã ºi între bugetul asigurãrilor
sociale de stat ºi bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj, cu încadrarea în nivelul
total al intrãrilor de credite externe,
cuprinse în anexele la aceste bugete.
Prevederile privind intrarile de credite
externe reprezinta limite maxime ce nu
pot fi depasite.

Amendamente propuse/Autori

Motivatia respingerii
intre pensiile titularilor in raport de data
iesirii la pensie.

Se propune eliminarea art.22.
Autor: Senator Paul Pacuraru

Se
propune
respingerea
amendamentului, intrucat prevederile
articolului in cauza vin, in sprijinul
prevederilor legale de plata a
contributiilor, ca o masura suplimentara
de asigurare a incasarii integrale si la
termen a acestora .

Se propune eliminarea art.23.
Autor: Senator Paul Pacuraru

Se
propune
respingerea
amendamentului, intrucat beneficiarul
acordurilor de imprumut este Ministerul
Muncii si Solidaritatii Sociale al carui
conducator este ordonatorul principal
de credite pentru cele doua bugete.
Prevederea articolului din lege creeaza
posibilitatea ca la un anumit moment sa
fie facute modificari in structura celor
doua bugete in functie de gradul de
realizare a programelor fara afectarea
pe
ansamblul
imprumutului
a
destinatiilor acestuia (asigurari sociale

11

Nr.
crt.

Text initial

Amendamente propuse/Autori

12

Art.23. In functie de derularea
programelor de imprumut extern,
aprobate potrivit legii, Guvernul poate
aproba, prin hotãrâre, modificãri în
structurã ºi între bugetul asigurãrilor
sociale de stat ºi bugetul asigurãrilor
pentru ºomaj, cu încadrarea în nivelul
total al intrãrilor de credite externe,
cuprinse în anexele la aceste bugete.
Prevederile privind intrarile de credite
externe reprezinta limite maxime ce nu
pot fi depasite.

La art.23 se propune inlocuirea
sintagmei «modificari in structura si
intre bugetul asigurarilor sociale de
stat si bugetul asigurarilor pentru
somaj» cu formularea «modificari in
structura bugetului asigurarilor
pentru somaj » .
Autor: Deputat Gheorghe Barbu

13

Art.25. Ordonatorii de credite au Se propune eliminarea art.25.
obligaþia ca, în cadrul prevederilor Autor: Senator Paul Pacuraru
bugetare aprobate, sã asigure cu
prioritate plata facturilor reprezentând
consumurile de energie electricã ºi
termicã ºi de gaze naturale de la titlul
“Cheltuieli materiale ºi servicii”.

14

Art.30. Ordonatorii de credite

La art.30 se propune inlocuirea
12

Motivatia respingerii
sau ocuparea fortei de munca). Se
creeaza astfel un mecanism elastic si
eficient in derularea imprumutului.
Se
propune
respingerea
amendamentului, intrucat beneficiarul
acordurilor de imprumut este Ministerul
Muncii si Solidaritatii Sociale al carui
conducator este ordonatorul principal
de credite pentru cele doua bugete.
Prevederea articolului din lege creeaza
posibilitatea ca la un anumit moment sa
fie facute modificari in structura celor
doua bugete in functie de gradul de
realizare a programelor fara afectarea
pe
ansamblul
imprumutului
a
destinatiilor acestuia (asigurari sociale
sau ocuparea fortei de munca). Se
creeaza astfel un mecanism elastic si
eficient in derularea imprumutului.
Se
propune
respingerea
amendamentului,
intrucat
masura
propusa are in vedere plata la timp a
furnizorilor care presteaza servicii
pentru
asigurarea
functionalitatii
institutiilor
publice in sistemul
respectiv si care au ca scop diminuarea
blocajului financiar.
Se
propune
respingerea

Nr.
crt.

15

16

Text initial
bugetare, finantati integral sau partial
de la bugetul asigurarilor sociale de
stat si bugetul asigurarilor pentru
somaj, nu pot sa-si prevada in bugetele
proprii aprobate conform legii, sume
pentru acordarea tichetelor de masa.
Art.31(1) In anul 2002, conform Legii
nr.19/2000, cotele de contributie de
asigurari sociale se stabilesc in baza
prevederilor art.18, alin.(2) si (3) din
legea mentionata, dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca
35%; b) pentru conditii deosebite de
munca 40%;
c) pentru conditii speciale de munca
45%;

Art.31(1) In anul 2002, conform Legii
nr.19/2000, cotele de contributie de
asigurari sociale se stabilesc in baza
prevederilor art.18, alin.(2) si (3) din
legea mentionata, dupa cum urmeaza:
a) pentru conditii normale de munca

Amendamente propuse/Autori
Motivatia respingerii
sintagmei «nu pot sa-si prevada» cu amendamentului deoarece contributiile
formularea «pot sa-si prevada».
pentru pensii nu pot fi folosite pentru
Autor: Deputat Gheorghe Barbu
acordarea de tichete de masa celor ce
administreaza fondul.
Se
propune
reformularea
art.31alin.(1) dupa cum urmeaza:
«(1) In anul 2002, conform Legii
nr.19/2000, cotele de contributie de
asigurari sociale se stabilesc in baza
prevederilor art.18, alin.(2) si (3) din
legea mentionata, dupa cum
urmeaza:
a)
pentru conditii normale de
munca 30%;
b) pentru conditii deosebite de
munca 35%;
c) pentru conditii speciale de munca
40%;»
Autor: Deputat Gheorghe Barbu

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece bugetul
asigurarilor sociale de stat si bugetul de
stat au fost fundamentate pe cotele de
35%, 40% si 45% , iar alte cote ar
determina
reducerea
veniturilor
bugetare.

Se propune reformularea art.31
alin.(1) dupa cum urmeaza:
«In anul 2002, conform Legii
nr.19/2000, cotele de contributie de
asigurari sociale se stabilesc in baza
prevederilor art.18, alin.(2) si (3) din

Se
propune
respingerea
amendamentului deoarece bugetul
asigurarilor sociale de stat si bugetul de
stat au fost fundamentate pe cotele de
35%, 40% si 45% , iar alte cote ar
determina
reducerea
veniturilor

13

Nr.
crt.

Text initial
35%;
b) pentru conditii deosebite de munca
40%;
c) pentru conditii speciale de munca
45%;

17

Art.32. Termenele prevazute la art. III
din Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr.33/2001 privind unele masuri
referitoare la salarizarea functionarilor
publici si a altor categorii de personal
din sectorul bugetar, precum si a
personalului din organele autoritatii
judecatoresti, aprobata prin Legea
nr.386/2001, se prelungesc pana la data
de 31 decembrie 2002.

18

Anexa nr.2/01
- Bugetul asigurarilor pentru somajcod 6036 col.2 pg.68 “Indemnizatii
pentru personalul agentilor economici
a caror activitate este intrerupta
temporar” 100.000.000 mii lei

Amendamente propuse/Autori
legea mentionata, dupa cum
urmeaza:
a)
pentru conditii normale de
munca 25%;
b) pentru conditii deosebite de
munca 30%;
c) pentru conditii speciale de munca
35%;»
Autor: Deputat Costel Marian
Ionescu
Se propune eliminarea art.32
Autori: Deputati Kerekes Karoly si
Gheorghe Barbu

Se propune modificarea Anexei
nr.2/01, astfel:
«- Bugetul asigurarilor pentru
somaj- cod 6036 col.2 pg.68
“Indemnizatii pentru personalul
agentilor
economici
a
caror
activitate este intrerupta temporar”
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Motivatia respingerii
bugetare.

Se
propune
respingerea
amendamentului, intrucat la elaborarea
proiectului de buget pe anul 2002 s-a
avut
in
vedere
reconsiderarea
mecanismului de crestere a salariilor
personalului bugetar, astfel incat
evolutia veniturilor salariale sa fie
corelata cu evolutia inflatiei.

Se
propune
respingerea
amendamentului,
intrucat
indemnizatiile
pentru
personalul
agentilor economici a caror activitate
este intrerupta temporar se acorda in
baza Legii nr.78/1995 privind protectia
personalului si a patrimoniului din

Nr.
crt.

Text initial
Amendamente propuse/Autori
850.000.000 mii lei
Anexa nr. 2/01
- Bugetul asigurarilor pentru somajcod 9806 col.2 pg.70 partea a XVII -a Anexa nr.2/01
EXCEDENT 4.898.459.080 mii lei
- Bugetul asigurarilor pentru somajcod 9806 col.2 pg.70 partea a XVII
-a EXCEDENT 4.148.459.080 mii
lei.»
Autor: Senator Vasile Horga, grup
parlamentar PRM
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Motivatia respingerii
sectorul productiei de aparare.
O.U.G.nr.118/2001 pentru modificarea
art.6 din Legea nr.78/1995 privind
protectia personalului si a patrimoniului
din sectorul productiei de aparare, care
prelungeste termenul de acordare a
acestor indemnizatii pana la finele
anului 2001, prevede ca, incepand cu
data de 1 ianuarie 2002 se abroga Legea
nr.78/1995, cu modificarile ulterioare.

