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Dan Radu RUŞANU 

 
 
 
 
 



  

Parlamentul  României 

SENAT 
 CAMERA 

DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru buget, 

finanţe, activitate bancară 
şi piaţă de capital 

   Bucureşti,   2.02.2012    
   Nr. XXII/82 

 Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

   
   Bucureşti,   2.02.2013   
   Nr.22/21 

 
 

RAPORT COMUN 
 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului ședințelor comune, Comisia 
pentru buget, finanţe activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului și Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor prin adresa nr. L 3/2013, 
respectiv PLX 3 din 23 ianuarie 2013, au fost sesizate de către Birourile Permanente 
reunite ale  Parlamentului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra 
proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013. 

Proiectul de lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile 
pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de 
credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, 
bugetele instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și 
reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2013. 

În perioada 30 ianuarie  – 2 februarie 2013, membrii comisiilor sesizate în 
fond au analizat prevederile cuprinse în proiectul legii bugetului asigurărilor sociale 
de stat pentru anul 2013 precum și amendamentele formulate de senatori și deputați, 
de comisiile permanente avizatoare, procedand totodată și la audierea ordonatorului 
principal de credite. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, membrii comisiilor propun ca 
proiectul de lege să fie supus spre dezbaterea și adoptarea Plenului reunit al 
Parlamentului cu amendamentele cuprinse în anexele 1 şi 2 la prezentul raport. 

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 

Cosmin Vasile Nicula 

PREŞEDINTE, 

Dan Radu RUŞANU 

 

asupra proiectului Legii  bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2013 



 
 
 

                                            ANEXA NR.1 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

1.  Art. 14 - Ordonatorul principal de credite 
are obligaţia să transmită Ministerului 
Finanţelor Publice detalierea în structură, 
pe funcţii, a numărului maxim de posturi  
finanţat prin prezenta lege şi salariul 
mediu de bază pe funcţii, din anul 2013, 
în termen de 30 de zile de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi. 
 

Se propune eliminarea Art. 14  
 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanţe, activitate 
bancară şi piaţă de capital din Senat şi Comisia 
pentru buget, finanţe şi bănci din Camera Deputaţilor, 
deputaţii PP-DD Liliana Mincă, Daniel Catalin 
Fenechiu, Radu Popa şi Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PP-DD 

Pentru o informaţie juridică 
completă şi punerea de acord cu 
normele de tehnică legislativă 
prevăzute de Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
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               ANEXA NR.2 
AMENDAMENTE RESPINSE  

 
la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 

 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

1. Introducere articole noi - 21 -27,  
la Sectiunea 1, după art.2 

După art 2 se introduc art. 21-27, 
cu următorul cuprins:  
 
Art.21 - (1) În anul 2013, 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 550.000 de locuri, din care 
450.000 de locuri la tratament 
balnear şi 100.000 de locuri la 
odihnă.  
(2) Din numărul total de 450.000 
de locuri la tratament balnear se 
poate utiliza în cadrul sistemului 
de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale un 
număr de până la 10.000 de 
locuri.  
(3) În anul 2013 se pot acorda 
gratuit până la 60.000 de bilete, 
conform reglementărilor în 
vigoare, persoanelor ale căror 

Este necesară reintroducerea 
biletele de tratament balnear 
întrucât trebuie respectat acest 
drept al pensionarilor, care poate 
conduce la îmbunătăţirea 
nivelului de sănătate şi la 
reducerea marginalizării sociale 
a acestor categorii de populaţie. 
Se asigură astfel o repartiţie 
echilibrată a PIB-ului pe 
domeniul social. 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
Legea nr.263/ 2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice  este stabilit modul de 
distribuire si plată a biletelor 
de tratament balnear şi odihnă 
(art.122-124) . 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

drepturi sunt stabilite prin lege.  
Art.22 -- Durata sejurului unui bilet 
de odihnă în anul 2013 este de 6 
zile.  
 
Art.23-- În cursul unui an 
calendaristic se poate elibera un 
singur bilet de tratament balnear 
sau de odihnă aceluiaşi beneficiar.
 
Art.24 - Biletele de tratament 
balnear se distribuie asiguraţilor 
sistemului public de pensii, 
sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale, precum şi 
pensionarilor, de către casele 
teritoriale de pensii.  
 
Art.25 - Biletele de odihnă finanţate 
în anul 2013 din bugetul 
asigurărilor sociale de stat sunt 
destinate salariaţilor din instituţiile 
publice, asiguraţi în sistemul 
public de pensii, iar 
contravaloarea acestor bilete, 
după deducerea sumelor încasate 
de la beneficiari, se recuperează 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, de la capitolul 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

"Asigurări şi asistenţă socială" la 
titlul "Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice" din 
prevederile bugetului pe anul 
2013.  
 
Art.26 - Criteriile, modul de 
distribuire şi contribuţia individuală 
sunt cele stabilite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 494/2001 pentru 
aprobarea Normelor şi criteriilor pe 
baza cărora se acordă bilete de 
odihnă prin sistemul organizat şi 
administrat de Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale.  
 
Art.27 - Biletele de odihnă şi de 
tratament balnear acordate în 
condiţiile prezentului articol pot fi 
atribuite şi membrilor de familie, 
soţ sau soţie, după caz, şi copii 
minori care urmează cursurile de 
zi ale unei instituţii de învăţământ 
preuniversitar, acreditată conform 
legii, dacă însoţesc titularii de 
drept.  
 
Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD 

2. Introducere articol nou 21, la După art 2 se introduce art. 21 , cu Se impune introducerea Se propune respingerea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

Sectiunea 1, după art.2 următorul cuprins:  
 
Art.21 - (1)  Numărul de locuri 
pentru biletele de tratament care 
se contractează in anul 2013  în 
conformitate cu prevederile art. 16 
alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
337/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, este 
determinat ca raport dintre suma 
prevazuta la capitolul "Asigurări şi 
asistenţă socială", titlul "Asistenţă 
socială", alineatul "Ajutoare 
sociale în natură" si preţul / bilet 
practicat de către operatorii 
economici participanţi la 
procedura de achiziţie. 
(2) Numărul biletelor de tratament 
balnear care se acordă gratuit 
categoriilor de persoane 
beneficiare ale sistemului public 
de pensii, ale prevederilor unor 
legi speciale, cu caracter 
reparatoriu, precum şi categoriilor 

prevederilor specifice in cuprinsul 
legii deoarece reglementarea 
prin emiterea de hotarare de 
guvern asa cum se prevede la 
art. 123 si art. 124 din Legea nr. 
263/2010 s-ar ajunge ca aceasta 
prestatie sa fie disponibila 
beneficiarilor, in cel mai fericit 
caz, in a doua jumatate a trim. 2. 
Este necesara urgentarea 
demararii procedurii de achizitii 
publice ca urmare a adoptarii 
prezentei legi in cursul anului 
bugetar si nu inaintea demararii 
exercitiului bugetar. Procedura 
de achizitii publice presupune un 
interval de timp de cel putin 45 
de zile la care se mai adauga 
perioada de timp necesara 
instrumentarii administrative a 
acestei activitatii.   
De asemenea, trebuie aduse 
toate claritatile necesare de catre 
legiuitor pentru a nu lasa 
functionarii administratiei publice 
sa interpreteze litera si mai ales 
spiritul legii.   Considerăm că 
trebuie respectat acest drept al 
pensionarilor care poate conduce 
la îmbunătăţirea nivelului de 
sănătate şi la reducerea 

amendamentului întrucât prin 
Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice  este stabilit modul de 
distribuire si plată a biletelor 
de tratament balnear şi 
odihnă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

de persoane beneficiare ale 
sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale se stabileşte prin 
aplicarea unei cote de maximum 
15% din totalul numărului de 
bilete. 
 (3) Numărul total de  locuri la 
tratament balnear se poate utiliza 
în cadrul sistemului de asigurare 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale In limita sumelor 
prevazute la Capitolul 69.03 
"Asigurări şi asistenţă socială", 
titlul "Asistenţă socială", alineatul 
"Ajutoare sociale în natură". 
(4) Contravaloarea biletelor de 
tratament care se acorda gratuit 
beneficiarilor prevederilor unor legi 
speciale, cu caracter reparatoriu 
ale caror drepturi se platesc de la 
bugetul de stat se recuperează de 
la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale si Persoanelor 
Varstnice, de la capitolul "Asigurări 
şi asistenţă socială" la titlul 
"Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice" din 
prevederile bugetului pe anul 
2013.  

marginalizării sociale a acestor 
categorii de populaţie. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

(5) Durata sejurului unui bilet de 
tratament este de 18 zile iar 
durata tratamentului balnear este 
de 14 zile 
(6) În cursul unui an calendaristic 
se poate elibera un singur bilet de 
tratament balnear sau de odihnă 
aceluiaşi beneficiar. 
(7) Biletele de tratament balnear 
se distribuie asiguraţilor sistemului 
public de pensii, sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, 
precum şi pensionarilor, de către 
casele teritoriale de pensii.  
(8) Biletele de odihnă finanţate în 
anul 2013 din bugetul asigurărilor 
sociale de stat sunt destinate 
salariaţilor din instituţiile publice, 
asiguraţi în sistemul public de 
pensii, iar contravaloarea acestor 
bilete, după deducerea sumelor 
încasate de la beneficiari, se 
recuperează de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, de la 
capitolul "Asigurări şi asistenţă 
socială" la titlul "Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice" 
din prevederile bugetului pe anul 
2013.  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

(9) Criteriile, modul de distribuire şi 
contribuţia individuală sunt cele 
stabilite prin Hotărârea Guvernului 
nr. 494/2001 pentru aprobarea 
Normelor şi criteriilor pe baza 
cărora se acordă bilete de odihnă 
prin sistemul organizat şi 
administrat de Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale.  
(10) Biletele de odihnă şi de 
tratament balnear acordate în 
condiţiile prezentului articol pot fi 
atribuite şi membrilor de familie, 
soţ sau soţie, după caz, şi copii 
minori care urmează cursurile de 
zi ale unei instituţii de învăţământ 
preuniversitar, acreditată conform 
legii, dacă însoţesc titularii de 
drept.  
 
Autori / Iniţiatori deputatii PPDD: 
Liliana Minca, Daniel Catalin 
Fenechiu, Radu Popa. Grupurile 
Parlamentare Reunite ale PPDD 

3. Art 2 din Legea bugetului 
asigurarilor sociale de stat pe 
anul 2013 

După art 2 se introduc art. (2 1) , 
(22),(23),(24),(25),(26),(27) cu 
următorul conţinut:  
 
Art.(21) - (1) În anul 2012, din 
bugetul asigurărilor sociale de stat 
se va suporta diferenţa dintre 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât prin 
Legea nr.263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice  este stabilit modul de 
distribuire si plată a biletelor 
de tratament balnear şi 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

valoarea biletului de tratament 
balnear sau de odihnă şi 
contribuţia beneficiarilor de astfel 
de bilete, pentru un număr de 
până la 550.000 de locuri, din care 
450.000 de locuri la tratament 
balnear şi 100.000 de locuri la 
odihnă.  
(2) Din numărul total de 450.000 
de locuri la tratament balnear se 
poate utiliza în cadrul sistemului 
de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale un 
număr de până la 10.000 de 
locuri.  
(3) În anul 2012 se pot acorda 
gratuit până la 60.000 de bilete, 
conform reglementărilor în 
vigoare, persoanelor ale căror 
drepturi sunt stabilite prin lege.  
  
Art. (2 2) - Durata sejurului unui 
bilet de odihnă în anul 2011 este 
de 6 zile.  
 
Art. (2 3) - În cursul unui an 
calendaristic se poate elibera 
un singur bilet de tratament 
balnear sau de odihnă aceluiaşi 
beneficiar. 
 

odihnă. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

Art. (2 4) - Biletele de tratament 
balnear se distribuie asiguraţilor 
sistemului public de pensii, 
sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale, precum şi 
pensionarilor, de către casele 
teritoriale de pensii.  
 
Art. (2 5) - Biletele de odihnă 
finanţate în anul 2012 din bugetul 
asigurărilor sociale de stat sunt 
destinate salariaţilor din instituţiile 
publice, asiguraţi în sistemul 
public de pensii, iar 
contravaloarea acestor bilete, 
după deducerea sumelor încasate 
de la beneficiari, se recuperează 
de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, de la capitolul 
"Asigurări şi asistenţă socială" la 
titlul "Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice" din 
prevederile bugetului pe anul 
2013.  
 
Art. (2 6) - Criteriile, modul de 
distribuire şi contribuţia individuală 
sunt cele stabilite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 494/2001 pentru 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

aprobarea Normelor şi criteriilor pe 
baza cărora se acordă bilete de 
odihnă prin sistemul organizat şi 
administrat de Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale.  
Art. (2 7) - Biletele de odihnă şi de 
tratament balnear acordate în 
condiţiile prezentului articol pot fi 
atribuite şi membrilor de familie, 
soţ sau soţie, după caz, şi copii 
minori care urmează cursurile de 
zi ale unei instituţii de învăţământ 
preuniversitar, acreditată conform 
legii, dacă însoţesc titularii de 
drept. 
 
Autor Razvan Condurateanu 

4. Art.15 – Drepturile de pensii 
obţinute în baza unor hotărâri 
judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, urmare contestării 
recalculării şi revizuirii efectuate 
pentru categoriile de pensii 
prevăzute la at.1 lit.c) – h) din 
Legea nr.119/2010 privind 
stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor şi de 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2011, pentru 
stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor prevăzute la 

Art.15 – Drepturile de pensii 
obţinute în baza unor hotărâri 
judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, urmare contestării 
recalculării şi revizuirii efectuate 
pentru categoriile de pensii 
prevăzute la at.1 lit.c) – h) din 
Legea nr.119/2010 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor şi de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.59/2011, 
pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor prevăzute la 
art.1 lit. c) – h) din Legea 

Pensiile speciale eliminate, dar 
câştigate în instanţă trebuie să 
fie suportate din bugetul de stat 
prin transfer către bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi nu 
să fie îngreunat bugetul 
asigurărilor sociale. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
pensiile de serviciu au fost 
abrogate prin Legea 
nr.263/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi nu 
există temei legal pentru plata 
acestor drepturi de la bugetul 
de stat. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

art.1 lit. c)–h) din Legea 
nr.119/2010 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
pensiilor, se suportă din bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 

nr.119/2010 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul pensiilor, se 
suportă din bugetul asigurărilor 
sociale de stat, prin transfer de la 
bugetul de stat. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

5. Art.15 – Drepturile de pensii 
obţinute în baza unor hotărâri 
judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, urmare contestării 
recalculării şi revizuirii efectuate 
pentru categoriile de pensii 
prevăzute la at.1 lit.c) – h) din 
Legea nr.119/2010 privind 
stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor şi de 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.59/2011, pentru 
stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor prevăzute la 
art.1 lit. c)–h) din Legea 
nr.119/2010 privind stabilirea 
unor măsuri în domeniul 
pensiilor, se suportă din bugetul 
asigurărilor sociale de stat. 

Art.15 – Drepturile de pensii 
obţinute în baza unor hotărâri 
judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, urmare contestării 
recalculării şi revizuirii efectuate 
pentru categoriile de pensii 
prevăzute la at.1 lit.c) – h) din 
Legea nr.119/2010 privind 
stabilirea unor măsuri în domeniul 
pensiilor şi de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.59/2011, 
pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul pensiilor prevăzute la 
art.1 lit. c) – h) din Legea 
nr.119/2010 privind stabilirea unor 
măsuri în domeniul pensiilor, se 
suportă din bugetul asigurărilor 
sociale de stat, prin transfer de la 
bugetul de stat. 
 
Autori: deputatii PP-DD: Liliana 
Minca, Daniel Catalin Fenechiu, 

 Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
pensiile de serviciu au fost 
abrogate prin Legea 
nr.263/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare şi nu 
există temei legal pentru plata 
acestor de la bugetul de stat. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

Radu Popa şi Grupurile 
Parlamentare Reunite ale PP-DD 

6. Art. 16 – (1) În anul 2013 plata 
titlurilor executorii se efectuează 
în cuantumul prevăzut pentru 
acest an prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2009 
privind 
plata unor sume prevăzute în 
titluri executorii, aprobată cu 
modificări prin Legea 
nr.230/2011, Ordonanţa 
Guvernului nr.17/2012 privind 
reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, cu modificările 
ulterioare, precum şi prin 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2012 privind 
luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului şi cercetării, 
precum şi în ceea ce priveşte 
plata  sumelor prevăzute în 
hotărâri judecătoreşti devenite 
executorii în perioada 1 ianuarie 
– 31 decembrie 2013, din sumele 
aprobate la titlul “Cheltuieli de 
personal”, în mod eşalonat în 
tranşe trimestriale egale. 
(2) Pentru aplicarea prevederilor 
alin.(1) în bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi bugetul 

Se propune eliminarea Art. 16 
 
Autori: deputaţii PP-DD Liliana 
Mincă, Daniel Catalin Fenechiu, 
Radu Popa şi Grupurile 
Parlamentare Reunite ale PP-DD  

Conform Constituției României în 
baza principiului separării 
puterilor în statul democratic, 
titlurile executorii definitive sunt 
obligatorii pentru puterea 
executivă. Prevederile art. 15 şi 
ale OUG 71/2009 sunt 
neconstituționale.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2012 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Prin acest articol se stabileşte 
plata eşalonată în tranşe 
trimestriale egale şi se 
precizează că sumele 
necesare sunt incluse în cele 
două bugete la titlul „Cheltuieli 
de personal”. 
Se respectă prevederile 
stabilite prin actele normative 
în vigoare, respectiv plata 
eşalonată a drepturilor 
câştigate prin tilturi executorii. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

asigurărilor pentru şomaj, la titlul 
„Cheltuieli de personal”, sunt 
incluse şi fondurile aferente plăţii 
titlurilor executorii, în 
conformitate cu Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.71/2009, 
aprobată cu modificări prin 
Legea nr.230/2011, Ordonanţa 
Guvernului nr.17/2012 privind 
reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare, cu modificările 
ulterioare, precum şi prin 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.92/2012 privind 
luarea unor măsuri în domeniul 
învăţământului şi cercetării, 
precum şi în ceea ce priveşte 
plata  sumelor prevăzute în 
hotărâri judecătoreşti devenite 
executorii în perioada 1 ianuarie 
– 31 decembrie 2013. 

7. Art. 17 - Câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 este de 2223 
lei. 
 
 
 
 
 

“Art. 17  Câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013  este de 2.255 
lei” 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Propun ca pentru anul 2013 
câştigul  salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat să fie cel fundamentat real 
de 2.255  pentru corelarea cu 
salariul minim pe economie si 
cresterea economica prognozata 
 
Sursa de finanţare: 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Câştigul salarial mediu brut  
pe anul 2013 este cel 
comunicat de către Comisia 
Naţională de Prognoză. 
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crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

 
 

 
 
 
 

Bugetul asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 

8. Art. 17 - Câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 este de 2.223 
lei. 

“Art.17. Câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013  este de 2.250 
lei” 
 
Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD 

Ca urmare a indexării cu indicele  
mediu de creștere corelat cu 
inflația reală din România. 
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Câştigul salarial mediu brut  
pe anul 2013 este cel 
comunicat de către Comisia 
Naţională de Prognoză. 

9. La art. 17 se introduce un nou 
alineat (2) 
 
 

Prezentul articol se completează 
cu un nou aliniat, alin. (2) care se 
adaugă după conţinutul actualului 
articol, ce devine alin.(1), având 
următorul conţinut: 
 
Art.17 (1) Câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului de stat pentru anul 2013 
este 2.223 lei. 
(2) Pentru anul 2013 valoarea 
punctului de pensie este 910 lei.   
 

Valoarea punctului de pensie a 
fost stabilita conform art. 102 al 
Legii nr. 263/2010 luand in calcul 
inflatia si 50 % din cresterea 
castigului salarial mediu brut pe 
economie din anii 2010, 2011 si 
2012 aplicata succesiv pentru 
valoarea punctului de pensie din 
anii 2011, 2012 si 2013. S-a avut 
in vedere faptul ca in anii 2011 si 
2012 prevederile legii nr. 
263/2010 privind calculul valorii 
punctului de pensie nu s-au 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Stabilirea valorii punctului de 
pensie nu face obiectul legii 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 
Potrivit OUG nr.1/2013, 
valoarea punctului de pensie 
pe anul 2013 este de 762,1 lei. 
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Autori: deputaţii PP-DD Liliana 
Mincă, Daniel Catalin Fenechiu, 
Radu Popa şi Grupurile 
Parlamentare Reunite ale PP-DD  

aplicat. Acest lucru nu inseamna 
ca trebuie neglijata actualizarea 
pensiilor pentru a corecta 
erodarea puterii de cumparare a 
veniturilor din pensie a acestor 
categorii de persoane. De 
asemenea, am avut in vedere si 
intentiile Guvernului de a repara 
toate nedreptatile guvernelor 
anterioare in ceea ce priveste 
pensiile. 

10. Art.18. - Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile 
legii, în cazul: 
a) asiguratului sau pensionarului, 
la 2.223 lei; 
b) unui membru de familie al 
siguratului sau al pensionarului, 
la 1.112 lei. 

„Art. 18- Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile 
legii, în cazul: 
 a) asiguratului sau pensionarului, 
la 2.255 lei; 
 b) unui membru de familie al 
asiguratului sau al pensionarului, 
la 1.128 lei . 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

Propun reformularea prevederilor 
Art. 18, în corelare cu 
modificările propuse la Art. 17. 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Cuantumul ajutorului de deces 
se stabileşte în functie de 
câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2013, care 
este de 2.223 lei.  
 

11. Art. 18- Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile 
legii, în cazul: 
 a) asiguratului sau 
pensionarului, la 2.223 lei; 
 b) unui membru de familie al 
asiguratului sau al pensionarului, 
la 1.112 lei. 

Art. 18- Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile 
legii, în cazul: 
 a) asiguratului sau pensionarului, 
la 2.250 lei; 
 b) unui membru de familie al 
asiguratului sau al pensionarului, 
la 1.125 lei. 

Propun reformularea prevederilor 
Art. 18, în corelare cu 
modificările propuse la Art. 17.  
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Cuantumul ajutorului de deces 
se stabileşte în functie de 
câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2013, care 
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crt. 

Articolul din 
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Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD 
 

este de 2.223 lei.  

12. Introducere art. nou, art.18¹ După art. 18 se introduce art 181 

care va avea următorul cuprins: 
 
“Art.181 -(1)În anul 2013 valoarea 
punctului de pensie se stabileşte 
în conformitate cu art. 102, alin (2) 
din Legea nr. 263/2010. Astfel 
valoarea punctului de pensie este 
în valoare de 769,44 lei. 
(2) În anul 2013 cuantumul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari, prevăzută în Legea nr. 
118/2010 privind unele măsuri 
necesare în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar, se indexează 
cu 5% (367,5 lei) 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 
 

Trebuie respectată Legea nr. 263 
din 2010 care prevede la art. 
102, alin (2) că valoarea 
punctului de pensie se 
majorează anual cu 100% din 
rata inflaţiei la care se adaugă 
50% din creşterea reală a 
câştigului salarial mediu brut, 
realizat pe anul precedent. 
 
În aplicarea acestei prevederi 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite implicaţi şi anexele 
respective se vor modifica în 
mod corespunzător.  
 
Sursa de finanţare: Nu se 
solicită sume suplimentare, se 
solicită aplicarea prevederilor 
legale în vigoare la momentul 
întocmirii proiectului de buget. 
Redistribuirea sumelor între 
ordonatorii de credite astfel încât 
legea să fie respectată este 
obligaţia Guvernului şi nu a 
Parlamentului. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Stabilirea valorii punctului de 
pensie nu face obiectul legii 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 
Potrivit OUG nr.1/2013, 
valoarea punctului de pensie 
pe anul 2013 este de 762,1 lei. 
Majorarea indemnizaţiei 
sociale pentru pensionari, nu 
face obiectul  legii bugetului 
asigurăririlor sociale de stat.  
Fondurile necesare pentru 
plata acestei indemnizaţii se 
asigură de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice.  
Conform Legii nr. 118/ 2010 
privind unele măsuri necesare 
în vederea restabilirii 
echilibrului bugetar, nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru 
pensionari prevăzute se 
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stabileşte anual, prin legile 
bugetare, şi poate fi modificat, 
în raport cu evoluţia 
indicatorilor macroeconomici şi 
cu resursele financiare.

13. Introducere art. nou,  art.181 Art.181 - În anul 2013 valoarea 
punctului de pensie este de 
769,07 lei. 
 
Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD 
 

Potrivit prevederilor Legii 
263/2012 valoarea punctului de 
pensie trebuie indexat în 2013 cu 
100% inflație și 50% creșterea 
salariului mediu brut . 
 
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2012. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Stabilirea valorii punctului de 
pensie nu face obiectul legii 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat. 
 

14. Art.19 alin.(1) şi (2) 
 
Art. 19 – (1) Cotele de contribuţii 
sociale obligatorii pentru anul 
2013 sunt cele prevăzute la 
art.29618 alin.(3) lit.a), d), e) şi f) 
din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări sociale 
prevăzută la 29618 alin.(3) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este inclusă şi cota de 
4% aferentă fondurilor de pensii 

„Art. 19. – (1) Pentru anul 2013 
cotele de contribuţii de asigurări 
sociale sunt următoarele: 
a) 26,3% pentru condiţii normale 
de muncă, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 15,8% 
pentru contribuţia datorată de 
angajator; 
 b)  31,3 pentru condiţii deosebite  
de muncă, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 20,8% 
pentru contribuţia datorată de 
angajator; 
c)  36,3% pentru condiţii speciale  
de muncă, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 25,8% 

Măsura este solicitată de mediul 
de afaceri pentru stimularea 
creării de locuri de muncă prin 
reducerea fiscalităţii pe forţa de 
muncă. 
 
În aplicarea acestei prevederi 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite implicaţi şi anexele 
respective se vor modifica în 
mod corespunzător.  
 
Sursa de finanţare: Reducerea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile, reducerea evaziunii 
fiscale, raţionalizarea utilizării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Cotele de contribuţie sunt 
stabilite prin Legea nr. 
571/2003 – Codul Fiscal. 
 Nu se justifică diminuarea 
acestora având în vedere că 
pentru echilibrarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
sunt alocate transferuri de la 
bugetul de stat în sumă de 13, 
4 miliarde lei în anul 2013, iar 
suplimentarea acestora în 
vederea acoperirii cheltuielilor 
ar conduce la majorarea 
deficitului bugetului general 
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administrate privat, prevăzută de 
Legea nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate 
privat, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

pentru contribuţia datorată de 
angajator; 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(3) al art.43 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 
2013 cota aferentă fondurilor de 
pensii administrate privat este de 
3,5%, inclusă în cota de 
contribuţie individuală de asigurări 
sociale menţionată la alin.(1).  
 
Autori: deputaţii PP-DD Liliana 
Mincă, Daniel Catalin Fenechiu, 
Radu Popa şi Grupurile 
Parlamentare Reunite ale PP-DD  

fondului de rezervă, 
eficientizarea programelor de 
investiţii. 
 

consolidat. 

15. Art. 19, alin. (2) 
(2) În cota de contribuţie 
individuală prevăzută la 29618 
alin.(3) lit.a) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, este 
inclusă şi cota de 4% aferentă 
fondurilor de pensii administrate 
privat, prevăzută la Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat, 
republicată, cu modificările şi 

Alin. ( 2) al art. 19 se modifică şi 
se completează după cum 
urmează: 
(2) În cota de contribuţie 
individuală prevăzută la 296^18 
alin.(3) lit. a) din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, este 
inclusă şi cota de 4% aferentă 
fondurilor de pensii administrate 
privat, prevăzută la Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de 

Pilonul II de pensii (pensiile 
private obligatorii) reprezintă o 
gaură la buget, dar și una dintre 
marile păcăleli postdecembriste 
la adresa contribuabililor. Niciun 
stat cu democrație avansată nu 
promovează funcționarea acestui 
sistem de pensii. 
La maturitate, Pilonul II de pensii 
absoarbe a cincea parte din 
suma colectată de stat în 
mod obligatoriu pentru pensie de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Cota contribuției de asigurări 
sociale datorată fondurilor de 
pensii administrate privat,  
precum și creșterea 
procentuală anuală, este 
prevăzută în Legea nr. 
411/2004. Schimbarea 
destinației acestei contribuții, 
către bugetul de stat, modifică 
esențial și pe fond principiile 
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completările ulterioare.  
 

pensii administrate privat, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
Cota de 4 % aferentă fondurilor 
de pensii administrate privat, 
prevăzută la Legea nr. 411/2004 
privind fondurile de pensii 
administrate privat, se varsă la 
bugetul de stat.  
 
Autor: 
Deputat Daniel OAJDEA 
Grupul parlamentar PPDD din 
Camera Deputaţilor 
 
 

la contribuabili. Statul ia cu forța 
acești bani de la cetățean, îi 
colectează pe cheltuiala sa și îi 
bagă în conturile privaților care 
administrează sistemul de pensii. 
Cu o mare parte din bani, privații 
cumpără titluri de stat pentru 
care statul le plătește 
dobândă. 
Acest mod al statului de a face 
management reprezintă unul din 
motivele pentru care deficitul la 
fondul național de pensii 
depășește astăzi 14 miliarde de 
lei. 
Dacă astăzi aceste sume de bani 
nu ar mai merge la fondurile 
private, toate pensiile din 
România ar putea să crească de 
a doua zi cu 5%, fără niciun efort 
bugetar suplimentar 

care stau la baza sistemului 
de pensii private obligatorii. 
Mai mult redistribuirea acestui 
procent din contribuţia 
individuală a asiguratului se 
face către un cont individual al 
acestuia, în vederea 
suplimentării veniturilor la 
momentul retragerii din 
activitate. 

16. Art.19. - (1) Cotele de contribuţii 
sociale obligatorii pentru anul 
2013 sunt cele prevăzute la art. 
29618 alin.(3) lit.a),d),e) şi f) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare. 
(2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări sociale 
prevăzută la 29618 alin.(3) lit.a) 

Se propune introducerea unui 
alineat nou, alin (4), la art 19 
Capitolul III.  
 
(4) Pentru anul 2013 angajatorii 
care încheie contracte de muncă 
cu persoane aflate în şomaj  
(tineri, absolventi, persoane cu 
handicap, persoane in varsta de 
peste 45 ani, persoane care sunt 

Ceea ce propunem este un 
pachetul de măsuri destinate 
stimulării ocupării forţei de muncă 
care se focalizează pe sprijinirea 
persoanelor aflate în căutarea 
unui loc de muncă care se află în 
şomaj şi pe consolidarea cadrului 
legal privind sistemul asigurărilor 
de şomaj şi promovare a ocupării 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Scutirile temporare de la plata 
contributiilor de asigurari 
sociale, ar putea avea un 
impact nedorit asupra 
sustenabilităţii financiare a 
sistemului de asigurări sociale. 
De asemenea măsura 
propusă determină majorarea 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările si completările 
ulterioare, este inclusă şi cota de 
4% aferentă fondurilor de pensii 
administrate privat, prevăzută de 
Legea nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate 
privat, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
(3) Cota contribuţiei prevăzută la 
art.28 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru anul 2013, este 
suma cotelor contribuţiilor la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
prevăzute la art. 296^18 alin.(3) 
lit.d) pct.d¹) şi d²) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

parinti unici sustinatori ale familiilor 
monoparentale, persoane care 
mai au 3 ani pana la pensie) sunt 
scutiti de la plata contributiilor de 
asigurari sociale pe o perioada de 
12 luni. Angajatorii care 
încadrează una din persoanele 
menţionate anterior sunt obligaţi 
să menţină raporturile de muncă 
sau de serviciu ale acestora pe o 
perioadă de 24 luni de la data 
încheierii contractului de munca. 
Sumele exceptate de la plată vor fi 
completate în bugetul asigurărilor 
de stat de la bugetul de stat. 
 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

forţei de muncă.  
 

subvenţiilor primite de bugetul 
asigurărilor pentru şomaj de la 
bugetul de stat fără a fi 
indicată sursa de acoperire a 
plusului de cheltuieli la acest 
buget . 

17. Art 19, alineate noi Se introduce un alin nou, alin (4):  
 
(4) Se exceptează de la plata 
contribuţiilor de asigurări sociale, 
pentru anul 2013, angajatorii care 
crează locuri de muncă şi 
angajează persoane aflate de 

Pentru stimularea creării de noi 
locuri de muncă şi diminuarea 
ratei şomajului se impune acestă 
măsură.  
 
Sursa de finanțare: 
Măsura asigură venituri 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Pentru anul 2013 sunt alocate 
sume pentru stimularea 
angajatorilor în vederea 
încadrării în muncă a 
persoanelor provenite din 
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Articolul din 
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paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 
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sursa de finanţare 
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peste trei luni în şomaj. Sumele 
exceptate de la plată vor fi 
completate în bugetul asigurărilor 
sociale de stat de la bugetul de 
stat. 
(5) Cotele de contribuție 
obligatorie datorată de angajator 
la bugetul asigurărilor sociale de 
stat se reduc în anul 2013 cu 50% 
pentru salariații nou încadrați în 
muncă. 
(6) Reducerea cotelor de 
contribuții sociale datorate de 
angajatori în anul 2013, prevăzute 
la alin.(5), se poate acorda  numai 
în condițiile în care angajatorul nu 
a efectuat disponibilizări de 
personal din inițiativa sa în 
ultimele 3 luni de la solicitare.” 
 
Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD 

suplimentare la BASS 
 

rândul şomerilor potrivit Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de 
muncă.  
 

18. Art. 19 – (1) Cotele de contribuţii 
sociale obligatorii pentru anul 
2013 sunt cele prevăzute la 
art.29618 alin.(3) lit.a), d), e) şi f) 
din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) În cota de contribuţie 

Se introduce un alin nou, alin (4), 
la Art 19 Capitolul III  
Art.19 – (4) Se exceptează de la 
plata contribuţiilor de asigurări 
sociale, pentru anul 2013, 
angajatorii care crează locuri de 
muncă şi angajează persoane 
aflate de peste trei luni în şomaj. 

Pentru stimularea creării de noi 
locuri de muncă şi diminuarea 
ratei şomajului se impune acestă 
măsură 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Pentru anul 2013 sunt alocate 
sume pentru stimularea 
angajatorilor în vederea 
încadrării în muncă a 
persoanelor provenite din 
rândul şomerilor în baza Legii 
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sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii/admiterii 
 

individuală de asigurări sociale 
prevăzută la 29618 alin.(3) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este inclusă şi cota de 
3,5% aferentă fondurilor de 
pensii administrate privat, 
prevăzută de Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Sumele exceptate de la plată vor fi 
completate în bugetul asigurărilor 
de stat de la bugetul de stat. 
 
Autori: deputaţii PP-DD Liliana 
Mincă, Daniel Catalin Fenechiu, 
Radu Popa şi Grupurile 
Parlamentare Reunite ale PP-DD 

nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de 
muncă. 

19. Art. 19 – (1) Cotele de contribuţii 
sociale obligatorii pentru anul 
2013 sunt cele prevăzute la 
art.29618 alin.(3) lit.a), d), e) şi f) 
din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări sociale 
prevăzută la 29618 alin.(3) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este inclusă şi cota de 
3,5% aferentă fondurilor de 
pensii administrate privat, 
prevăzută de Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, 
cu modificările şi completările 

Articolul 19 se modifică şi va 
avea următorul conţinut: 
 
„Art. 19. – (1) Pentru anul 2013 
cotele de contribuţii de asigurări 
sociale sunt următoarele: 
a1) 26,3% pentru condiţii normale 
de muncă, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 15,8% 
pentru contribuţia datorată de 
angajator; 
a2 )  31,3 pentru condiţii deosebite  
de muncă, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 20,8% 
pentru contribuţia datorată de 
angajator; 
a3 )  36,3% pentru condiţii speciale  
de muncă, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 25,8% 

Măsura este solicitată de mediul 
de afaceri pentru stimularea 
creării de locuri de muncă prin 
reducerea fiscalităţii pe forţa de 
muncă. 
 
În aplicarea acestei prevederi 
bugetele ordonatorilor principali 
de credite implicaţi şi anexele 
respective se vor modifica în 
mod corespunzător.  
Sursa de finanţare : Reducerea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile, creşterea salariului 
minim pe economie, creşterea 
ratei de absorbţie a fondurilor 
europene, reducerea evaziunii 
fiscale, raţionalizarea utilizării 
fondului de rezervă, 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Cotele de contribuţie sunt 
stabilite prin Legea nr. 
571/2003 – Codul Fiscal.  
De asemenea Legea 
nr.411/2004 privind fondurile 
de pensii administrate privat, 
republicată, prevede o 
creştere graduală anuală a 
cotelor de contribuţie până la 
6%. 
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ulterioare. 
 

pentru contribuţia datorată de 
angajator; 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(3) al art. 43 din Legea 
nr.411/2004 privind fondurile de 
pensii administrate privat, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 
2013  cota aferentă fondurilor de 
pensii administrate privat este de 
3%, inclusă în cota de contribuţie 
individuală de asigurări sociale 
menţionată la alin. (1).  
 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 

eficientizarea programelor de 
investitii 
 

20. Art. 19 – (1) Cotele de contribuţii 
sociale obligatorii pentru anul 
2013 sunt cele prevăzute la 
art.29618 alin.(3) lit.a), d), e) şi f) 
din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări sociale 
prevăzută la 29618 alin.(3) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este inclusă şi cota de 
3,5% aferentă fondurilor de 

Prezentul articol se modifică 
având următorul conţinut: 
 
Art.19 (2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări sociale 
prevăzută la 296^18 alin.(3) lit.a), 
d),e),f) din Legea 571/2003 cu 
modificarile si completarile 
ulterioare, este inclusa şi cota de 
4% aferentă fondurilor de pensii 
administrate privat, prevăzută de 
Legea nr.411 /2004 privind 
fondurile de pensii administrate 
privat, republicată, cu modificările 

Graficul creşterii cotei de 
contribuţii la pilonul II de pensii 
presupunea o creştere de 0,5% 
pe an, începând cu anul 2009, 
având în vedere valoarea de 
plecare din 2008 de 2%. Astfel 
pentru anul 2012 valoarea ar 
trebui sa fie 4%.  
 
Sursa de finanţare: prelungirea 
prevederilor OUG 94/2010 pentru 
anul 2013, prin cresterea 
veniturilor la captitolul 2103 
subcap. 05 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât în 
proiectul de buget este 
prevazuta o cota de 4%  
aferentă fondurilor de pensii 
administrate privat. 
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pensii administrate privat, 
prevăzută de Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

şi completările ulterioare 
 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 

21. Art. 19 – (1) Cotele de contribuţii 
sociale obligatorii pentru anul 
2012 sunt cele prevăzute la 
art.29618 alin.(3) lit.a), d), e) şi f) 
din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări sociale 
prevăzută la 29618 alin.(3) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este inclusă şi cota de 
3,5% aferentă fondurilor de 
pensii administrate privat, 
prevăzută de Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii 
administrate privat, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Se introduce un alin nou, alin (3), 
la Art 19 Capitolul III  
 
Art.19 – (3) Se exceptează de la 
plata contribuţiilor de asigurări 
sociale, pentru anul 2012, 
angajatorii care crează locuri de 
muncă şi angajează persoane 
aflate de peste trei luni în şomaj. 
Sumele exceptate de la plată vor fi 
completate în bugetul asigurărilor 
de stat de la bugetul de stat. 
 
Iniţiator: Razvan Condurateanu  
 

Pentru stimularea creării de noi 
locuri de muncă şi diminuarea 
ratei şomajului se impune acestă 
măsură 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât 
pentru anul 2013 sunt alocate 
sume pentru stimularea 
angajatorilor în vederea 
încadrării în muncă a 
persoanelor provenite din 
rândul şomerilor potrivit Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de 
muncă.  

22. Introducere art nou, art 191 Art.191. (1) Cotele de contribuţii 
datorate de angajatori în funcţie 
de clasa de risc potrivit 
prevederilor Legii nr.346/2002 
privind asigurarea pentru 

În toate ţările membre ale Uniunii 
Europene se pune accent tot mai 
mare pe diverse forme de 
asigurare, cu atât mai mult pe 
asigurările pentru accidente de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Cotele de contribuţii datorate 
de angajatori potrivit 
prevederilor L.346/2002 sunt 
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accidente de muncă şi boli 
profesionale, republicată, se 
stabilesc de la 0,4 la 2%, aplicate 
asupra sumei veniturilor brute 
realizate lunar. 
(2) Cotele prevăzute la alin (1) se 
aplică începând cu veniturile 
aferente lunii ianuarie 2013. 
 
Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD 
 

muncă şi boli profesionale.  
Sumele respective pot fi utilizate 
atât pentru plata concediilor 
medicale cât şi pentru diverse 
proteze, tratamente şi a pensiilor 
de invaliditate, cauzate de un 
accident de muncă sau boală 
profesională.  
Se degrevează astfel Bugetul 
Asigurărilor Sociale de Stat, care 
în prezent suportă cea mai mare 
parte a efectelor datorate acestor 
riscuri. 
 

stabilite conform art.296(18) 
alin. (3) din L.571/2003 privind 
codul fiscal (între 0,15 şi 
0,85%).  
Cheltuieliele aferente 
prestaţiilor şi serviciilor de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale se 
suportă din veniturile colectate 
pentru acest system şi nu din 
fondurile aferente sistemului 
public de pensii. 
 Se estimează o execuţie 
bugetară  excedentară la 
sistemul de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale  şi ca urmare nu 
se justifică majorarea acestor 
cote. 
 

23. Art.20. - În anul 2013 nu se 
acordă credite în condiţii 
avantajoase, respectiv fonduri 
nerambursabile prevăzute la art. 
86 şi 86^1 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Art. 20 se elimină 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Piata fortei de munca trebuie să 
fie stimulata pentru a angaja cât 
mai multe persoane. 
Prin acordarea acestor credite, în 
condiţiile prevăzute la art. 86 şi 
861 din Legea nr.76/2002 se 
urmăreşte stimularea creării de 
noi locuri de muncă; reducerea 
şomajului structural în rândul 
tinerilor; facilitarea intrării pe 
piaţa muncii prin flexibilizare 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Creditele acordate din bugetul 
asigurarilor pentru şomaj nu 
sunt avantajoase, pe de o 
parte, ca urmare a politicilor 
bancare privind dobânzile 
percepute, iar pe de alta parte, 
ca urmare a condiţiilor stabilite 
prin Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările 
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fiscală.  ulterioare (menţinerea locurilor 
de muncă cel puţin trei ani, 
controalele periodice din 
partea agenţiilor judeţene de 
ocupare a forţei de muncă). 

24. Art.20. - În anul 2013 nu se 
acordă credite în condiţii 
avantajoase, respectiv fonduri 
nerambursabile prevăzute la art. 
86 şi 861 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

Propunem eliminarea art. 20 
 
Autori: 
Borbély László, Kerekes Károly, 
Erdei D. István, deputaţi UDMR 
Vegh Alexandru, senator UDMR 

În vederea combaterii şomajului, 
propunem reluarea măsurii de 
acordare  a 
împrumuturilor/creditelor în 
condiţii avantajoase, prevăzute 
de Legea nr. 76/2002. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Creditele acordate din bugetul 
asigurarilor pentru şomaj nu 
sunt avantajoase, pe de o 
parte, ca urmare a politicilor 
bancare privind dobânzile 
percepute, iar pe de alta parte, 
ca urmare a condiţiilor stabilite 
prin Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare (menţinerea locurilor 
de muncă cel puţin trei ani, 
controalele periodice din 
partea agenţiilor judeţene de 
ocupare a forţei de muncă). 

25. Art.21. - (1) În anul 2013, pentru 
plata drepturilor la domiciliul 
beneficiarilor, cheltuielile pentru 
transmiterea şi achitarea 
drepturilor finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi a 
celor din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj se stabilesc prin 
aplicarea coeficientului de 1% 
asupra sumelor plătite şi se 

Art.21. - (1) În anul 2013, pentru 
plata drepturilor la domiciliul 
beneficiarilor, cheltuielile pentru 
transmiterea şi achitarea 
drepturilor finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi a 
celor din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj se stabilesc prin 
aplicarea coeficientului de 0,3% 
asupra sumelor plătite şi se 

Coeficientul de 1% reprezinta o 
crestere nejustificata a 
cheltuielilor postale. 
 
Sursa din finantare: Bugetul din 
care se finanţează dreptul 
respectiv  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
In anul 2013 este menţinut 
acelaşi coeficient de 1% 
asupra sumelor plătite la 
domiciliul beneficiarilor, 
coeficient care a fost aplicat  şi 
în  anul 2012.  
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suportă din bugetul din care se 
finanţează dreptul respectiv. 

suportă din bugetul din care se 
finanţează dreptul respectiv. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 

26. Art. 21 alin.(2) 
(2) În anul 2013, tariful pentru un 
talon de plată la domiciliul 
beneficiarilor, în situația în care 
aceștia au optat pentru plata în 
cont curent sau în cont de card, 
este de 2,15 lei și se suportă din 
bugetul din care se finanțează 
dreptul respectiv. 

(2) În anul 2013, tariful pentru un 
talon de plată la domiciliul 
beneficiarilor, în situația în care 
aceștia au optat pentru plata în 
cont curent sau în cont de card, 
este de 1 leu şi se suportă din 
bugetul din care se finanțează 
dreptul respectiv. 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi 
Senat 
 

Suma de 2,15 lei ca tarif pentru 
talonul de plata la domiciliul 
beneficiarilor reprezinta o suma 
prea mare pentru drepturile 
beneficiarilor. 
 
Sursa din finantare: Bugetul 
asigurarilor sociale 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Plata pentru transmiterea unei 
scrisori simple cu serviciul 
suplimentar  recomandat   ( în 
cazul BASS sunt taloanele de 
înştiinţare  a drepturilor şi 
obligaţiilor lunare pentru 
pensionarii a căror   plată se 
efectuează  prin bănci) este de 
2,20 lei pentru un număr de 
1.000.000 de trimiteri pe luna, 
conform tarifelor practicate de 
CNPR.  Având in vedere faptul 
că s-a depăşit  acest număr ,  
s-a propus diminuarea 
acestuia  cu 0,05 lei pe 
trimitere.  

27. Art. 21 alin.(2) 
(2) În anul 2013, tariful pentru un 
talon de plată la domiciliul 
beneficiarilor, în situația în care 
aceștia au optat pentru plata în 
cont curent sau în cont de card, 
este de 2,15 lei și se suportă din 

(2) În anul 2013, tariful pentru un 
talon de plată la domiciliul 
beneficiarilor, în situația în care 
aceștia au optat pentru plata în 
cont curent sau în cont de card, 
este de 1 leu şi se suportă din 
bugetul din care se finanţează 

Se impune aceasta corectie 
deoarece aceste documente nu 
au regimul unei scrisori 
recomandate iar timbrul postal 
pentru o scrisoare simpla are 
aceasta valoare. Este stiut faptul 
ca aceste mandate se reantorc la 

Se propune respingerea 
amendamentului conform 
motivaţiei de la nr.crt.27.  
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bugetul din care se finanțează 
dreptul respectiv. 

dreptul respectiv. 
 
Iniţiatori deputatii PPDD: Daniel 
Catalin Fenechiu, Radu Popa.   
Grup Parlamentar Reunite ale 
PPDD 

casele de pensii luna de luna 
intr-un numar foarte mare 
deoarece nu exista niciun control 
asupra efectuarii serviciului de 
distributie pentru care are 
monopol C.N. Posta Romana.. 
De asemenea, exista multe 
institutii bancare care si-au 
exprimat disponibilitatea de a 
distribui aceste mandate gratuit 
prin serviciile proprii in baza 
conventiilor incheiate cu Casa 
Nationala de Pensii Publice. 
Acest lucru va contribui la 
economii ale fondurilor destinate 
transmiterii si platii drepturilor de 
asigurari sociale. 
Fondul public de pensii nu are 
atributii in ceea ce priveste 
rentabilizarea C.N. Posta 
Romana. 

28. Art.21 alin.(2)  
(2) În anul 2013, tariful pentru un 
talon de plată la domiciliul 
beneficiarilor, în situaţia în care 
aceştia au optat pentru plata în 
cont curent sau în cont de card, 
este de 2,15 lei şi se suportă din 
bugetul din care se finanţează 
dreptul respectiv. 
 

(2) În anul 2013, tariful pentru un 
talon de plată la domiciliul 
beneficiarilor, în situaţia în care 
aceştia au optat pentru plata în 
cont curent sau în cont de card, 
este de 1,50 lei şi se suportă din 
bugetul din care se finanţează 
dreptul respectiv. 
 
 

Numărul de persoane care 
optează pentru plata pensiei în 
cont curent sau cont de card este 
în continuă creştere, iar suma 
pentru fiecare talon este prea 
mare, diminunând bugetele din 
care se fac plăţile. 
 
Sursa de finanţare: 
Nu este cazul.  

Se propune respingerea 
amendamentului conform 
motivaţiei de la nr.crt.27. 
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Autori: deputat PP-DD Liliana 
Mincă şi Grupul parlamentar PP-
DD 

 

29. Art. 23 - Ordonatorul principal de 
credite al bugetului asigurarilor 
sociale de stat, respectiv al 
bugetului asigurarilor pentru 
somaj are obligaţia să transmită 
Ministerului Finanţelor Publice 
detalierea în structură, pe funcţii, 
a numărului maxim de posturi  
finanţat prin prezenta lege şi 
salariul mediu de bază pe funcţii, 
din anul 2013, în termen de 30 
de zile de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi. 
 

Propun eliminarea Art. 23  
 
Iniţiatori deputatii PPDD: Liliana 
Minca, Daniel Catalin Fenechiu, 
Radu Popa.   
Grup Parlamentar Reunite ale 
PPDD 

Prima parte a prevederii se 
regaseste inclusa in art. 14 al 
aceluiasi proiect de lege. 
Considerăm că pentru 
fundamentarea proiectului Legii 
bugetului  asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2013, etapa de 
detaliere în structură, pe funcţii a 
numărului de posturi  finanţate 
pentru anul 2013 trebuia să 
preceadă  elaborarea proiectului 
de buget ŞI NU DUPĂ aprobarea 
Legii bugetului  asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2013 . 
Mai mult, acasta prevedere a fost 
inclusa si in cuprinsul Legii 
bugetului  asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2012, iar in anul 
2012 ocuparea posturilor a fost 
blocata. 
 
Sursa de finanţare: 
Nu este cazul. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât  
detalierea în structură, pe 
funcţii, a numărului de posturi 
aprobat în finanţare prin legea 
bugetară   intră în atribuţia 
ordonatorilor de credite.  
Potrivt art 29 din Legea privind 
finanţele publice nr. 500/2002, 
prin legea bugetară se aprobă 
distinct, prin anexă la bugetul 
fiecărui ordonator principal de 
credite, numărul total de 
salariaţi.  

Celtuielile de personal 
cuprinse in bugetul pe anul 
2013 au fost fundamentate 
avându-se în vedere   numărul 
maxim de posturi propus în 
finanţare fiecărui ordonator 
principal de credite, precum şi 
drepturile de natură salarială 
de care beneficiază în prezent 
personalul bugetar, potrivit 
legislaţiei în vigoare. 

30. ANEXA 2/03/01 
680303 Pensii si ajutoare pentru 

Propunem suplimentarea fondului 
pentru plata pensiilor cu suma de 

Având in vedere prevederile 
legale conform cărora punctul de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
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bătrâneţe 1.372.285 mii lei. 
 
 
Propuneri 2013……..45.927.000 
mii lei 
 
Autori: 
Borbély László, Kerekes Károly, 
Erdei D. István, deputaţi UDMR 
Vegh Alexandru, senator UDMR 

pensie se majorează anual cu 
100% din rata inflaţiei , la care se 
adaugă 50% din creşterea reală 
a câştigului salarial mediu brut 
realizat, valoarea punctului de 
pensie pentru anul 2013 ar 
trebuie să fie de 784 lei. 
 
Sursa de finanţare: Subvenţii de 
la bugetul de stat 

Potrivit OUG nr.1/2013, 
valoarea punctului de pensie 
este de 762,1 lei, iar pentru 
plata pensiilor sunt asigurate 
fondurile necesare în proiectul 
de buget. 

31. ANEXA 2/04 
 
80048004 Împrumuturi din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 

Prevederea de fonduri pentru 
acordarea de credite şi 
împrumuturi nerambursabile  
conform Legii nr. 76/2002 în 
valoare de 1.500 mii lei. 
 
 
 
Autori: 
Borbély László, Kerekes Károly, 
Erdei D. István, deputaţi UDMR 
Vegh Alexandru, senator UDMR 

În urma eliminării art.20 este 
necesară asigurarea fondurilor 
pentru această măsură de 
combatere a şomajului şi a fost 
propusă suma prevăzută pentru 
anul 2012. 
 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 
3/01 Administraţia Prezidenţială 
de la  500110 TITLUL I Cheltuieli 
de personal.  

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Acordarea acestor credite de 
la bugetul asigurarilor pt somaj 
nu sunt atractive din cauza 
politicilor bancare privind 
dobânzile percepute, dar si din 
cauza condiţiilor stabilite prin 
Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

32. Legea 76/2002 cu modificările și 
completările ulterioare 

Alocarea sumei de 115.715 mii lei 
pentru înființarea și finanțarea a 
100 mii locuri de muncă pe 
perioada unui an de zile 
 
Autor:  
Senator Haralambie Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se propune admiterea 
amendamentului în vederea 
scăderii numărului de șomeri 
înregistrați cu minim 100 mii de 
persoane de la 494 mii persoane 
estimat pentru finele anului 2012 
la 394 mii persoane. 
Bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
În baza Legii nr.76/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, sunt prevăzute 
fonduri pentru aplicarea 
măsurilor de stimulare a 
angajatorului în vederea 
creării de noi locuri de muncă. 
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33. Legea nr. 263/2010 modificările 
și completările ulterioare. 

Alocarea sumei de 2.028,152 mii 
lei pentru majorarea cu 4% a 
valorii punctului de pensie în anul 
2013 respectiv la 762,1 lei. 
 
Autor:  
Senator Haralambie Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se propune admiterea 
amendamentului conform Legii 
nr. 263/2010 privind Sistemul 
unitar de pensii publice cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
Bugetul de stat 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
In proiectul legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat au 
fost prevăzute sume 
suplimentare pentru plata 
pensiilor corespunzător 
majorării valorii punctului de 
pensie  cu 4%.  

34. Legea nr. 263/2010 modificările 
și completările ulterioare. 

Alocarea sumei de 1.538 mii lei 
pentru majorarea punctajului 
mediu anual realizat de 
persoanele care au ieșit la pensie 
începând cu data de 1 ianuarie 
2011, cu un indice de corecție de 
1,1%. 
 
Autor:  
Senator Haralambie Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se propune admiterea 
amendamentului conform Legii 
nr. 263/2010 privind Sistemul 
unitar de pensii publice cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
Bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
Potrivit OUG nr.1/2013,  
indicele de corecţie este 1,06.  

35. Legea nr. 263/2010 modificările 
și completările ulterioare. 

Alocarea sumei de 1.380 mii lei 
pentru majorarea cu 25% a 
punctajelor lunare a pensionarilor 
care au desfășurat activități în 
condiții deosebite de muncă după 
data de 1 aprilie 2001 și care s-au 
înscris la pensie anterior intrării în 
vigoare a Legii nr. 263/2010. 
 
Autor:  

Se propune admiterea 
amendamentului conform Legii 
nr. 263/2010 privind Sistemul 
unitar de pensii publice cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
Bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Fondurile necesare pentru 
aplicarea prevederilor 
art.169(6) din  Legea 
nr.263/2010 sunt asigurate 
prin proiectul de buget. 
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Senator Haralambie Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

36. Legea 76/2002 cu modificările și 
completările ulterioare 

Alocarea sumei de 2.000 mii lei 
pentru constituirea sistemului de 
”Card profesional”.  
 
Autor:  
Senator Haralambie Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru a 
compatibiliza evidența forței de 
muncă din Românie cu statele 
din Uniunea Europeană. 
Bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât:  
”Cardul european profesional” 
face deja obiectul unui proiect 
derulat de ANOFM cu 
finanţare externă 
nerambursabilă. 
 

37. Legea 76/2002 cu modificările și 
completările ulterioare 

Alocarea a minim 25% din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj pentru 
susţinerea măsurilor active de 
combaterea şomajului, inclusiv 
creditarea subvenţionată a IMM-
urilor 
 
Autor:  
Senator Haralambie Vochițoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din 
Senat 

Se propune admiterea 
amendamentului pentru 
reducerea ratei şomajului în 
România 
Bugetul de stat 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât: 
Procentul de 25% nu este 
fundamentat. 
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