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AVIZ
asupra proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2001

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru muncă şi protecţie socială
a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, protecţie socială şi problemele
şomajului a Senatului, au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul
Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2001, trimis comisiilor cu adresele
nr.209, respectiv L119 din 26 martie 2001.
Potrivit prevederilor art.15 din Regulamentul şedinţelor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor reunite au examinat
proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 29 martie 2001.
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât avizarea favorabilă a
proiectului de lege mai sus menţionat în forma prezentată.
În cursul dezbaterilor, au fost formulate 3 amendamente, care au fost
respinse, redate în Anexa la prezentul aviz.
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Motivare

2

3

Art.8. – În anul 2001, de la intrarea în vigoare
a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în
condiţiile prevederilor art.196, cotele de
contribuţie de asigurări sociale se stabilesc în
baza prevederilor art.18 alin.(2) şi (3) din
legea mentionata, după cum urmează:
- 35% pentru condiţii normale de muncă;
- 40% pentru condiţii deosebite de muncă;
- 45% pentru condiţii speciale de muncă.

D-na deputat Paula Ivănescu şi dl deputat Gheorghe
Barbu propun reformularea textului după cum
urmează:
“Art.8. – În anul 2001, de la intrarea în vigoare a
Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, în condiţiile
prevederilor art.196, cotele de contribuţie de
asigurări sociale se stabilesc în baza prevederilor
art.18 alin.(2) şi (3) din legea mentionata, după cum
urmează:
- 30% pentru condiţii normale de muncă;
- 35% pentru condiţii deosebite de muncă;
- 40% pentru condiţii speciale de muncă.”

Argumente pentru susţinere:
În Programul de guvernare s-a propus
reducerea tensiunilor fiscale pe salarii.

Art.11. – Valoarea unui punct de pensie la
data de 1 aprilie 2001 se stabileşte de către
Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de
Asigurări Sociale pe baza unui coeficient de
38,5% din salariu mediu brut pe economie
prognozat pe anul 2001, de 4.148.653 lei
lunar.

D-na deputat Paula Ivănescu şi dl deputat Gheorghe
Barbu propun reformularea textului după cum
urmează:
“Art.11. – Valoarea unui punct de pensie la data de
1 aprilie 2001 se stabileşte de către Casa Naţională
de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale pe
baza unui coeficient de 45% din salariu mediu brut
pe economie prognozat pe anul 2001, de 4.148.653
lei lunar.”

Argumente pentru susţinere:
Întrucât Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale prevede
posibilitatea unui coeficient de 45%,
ceea ce ar conduce la stabilirea unor
pensii mai mari.

Argumente pentru respingere:
Întrucât bugetul asigurărilor sociale de
stat a fost fundamentat pe cotele de
contribuţie prevăzute în proiect.

Argumente pentru respingere:
Întrucât nu există resurse pentru o
asemenea creştere.
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Anexa nr.3 – BUGETUL FONDULUI D-na deputat Paula Ivănescu şi dl deputat Gheorghe
PENTRU PLATA AJUTORULUI DE Barbu propun înlocuirea cifrei “975.352.246” cu
ŞOMAJ PE ANUL 2001
cifra “1.334.000”.
Capitolul 8606 – ÎMPRUMUTURI
Titlul 80 – Imprumuturi
Subcapitolul 04 - Imprumuturi acordate
pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de
întreprinderi mici şi mijlocii - 975.352.246

Argumente pentru susţinere:
Pentru stimularea în mai mare măsură
a întreprinderilor mici şi mijlocii în
vederea creării de noi locuri de muncă.
Argumente pentru respingere:
Întrucât nu s-au identificat resurse în
acest sens.
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