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Comisia pentru muncă şi solidaritate
socială
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AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru muncă şi
protecţie socială a Camerei Deputaţilor, respectiv Comisia pentru muncă şi solidaritate socială a Senatului, au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare,
cu proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003, trimis comisiilor cu adresele nr.525 din 14 octombrie 2002, respectiv nr. 466
L/2002.
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 şedinţele din 21 - 24 octombrie 2002.
În urma dezbaterilor, membrii comisiilor au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege cu următoarele amendamente:

Amendamente admise:
Nr. crt.

Articolul
(textul iniţial)

0

1

Amendament propus
(autor)
Text adoptat de comisii
2

1

Articolul 2, alineatul (2)
(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul
2003, se stabileşte la venituri în suma de
135.822,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de
133.505,5 miliarde lei, cu un fond de rezervă de

Se propune modificarea textului după cum
urmează:
“Art.2. - (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2003, se stabileşte la venituri în suma
de 135.822,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în

Motivare
3

1

642,4 miliarde lei şi un excedent în sumă de
1.675,0 miliarde lei aferent încasărilor din
contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă
şi boli profesionale şi care reprezintă constituirea
fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.

suma de 133.505,5 miliarde lei, cu un fond de
rezervă de 642,4 miliarde lei şi un excedent în
sumă de 1.675,0 miliarde lei aferent încasărilor
din contribuţia de asigurări pentru accidente de
muncă şi boli profesionale şi care este destinat
exclusiv finanţării activităţii Fondului Naţional
şi constituirii fondului iniţial pentru
funcţionarea sistemului de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale.”

Modificarea este necesară pentru corelarea
cu textul art.140 din Legea nr.346/2002
privind asigurarea pentru accidente de
muncă şi boli profesionale.

Autor: Grupul parlamentar al PD din Camera
Deputaţilor
2

Anexa nr.3/06/20/29
CAP. 57.06 – Învăţământ – Total

Se propune reformularea Capitolului 57.06 al Pentru realizarea în bune condiţii a
Anexei nr.3/06/20/29, după cum urmează în programelor de calificare şi recalificare a
tabelul anexat:
şomerilor.
Autor: deputat Dumitru Buzatu
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Anexa nr.3/06/20/29

Total
Din care
Cap 57.06 INVATAMANT-TOTAL
chelt.pana la31/12/2001
Chelt.in 2002(program)
program 2003
estimari 2004
estimari 2005
estimari 2006
A.

OBIECTIVE DE INVESTITII
IN CONTINUARE - Total

program 2003
C. ALTE CHELTUILI
DE INVESTITII - TOTAL
chelt.pana la31/12/2001
chelt. in 2002 (program)
estimari 2004
estimari 2005
estimari 2006

Surse
proprii

Credite
interne

Credite
externe

141.650.183

Fond
special

- mii lei Buget
de stat

Alte
surse

141.650.183

933.483
3.690.500
30.000.000
33.300.000
35.964.000
37.762.000

933.483
3.690.500
30.000.000
33.300.000
35.964.000
37.762.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

111.650.183

111.650.183

933.483
3.690.500
33.300.000
35.964.000
37.762.000

933.483
3.690.500
33.300.000
35.964.000
37.762.000

Cap.73.06 CHELTUIELI DE ADMINISTRARI
A FONDULUI –TOTAL
chelt. Pana la 31.12.2001
chelt. in 2002 (program)
program 2003
estimari 2004
estimari 2005
estimari 2006

1.082.693.871
176.926.572
303.636.210
338.243.484
117.250.256
71.530.414
76.106.935

42.240.249
1.060.049
10.744.408
15.692.586
14.743.206

408.821.787
86.965.887
139.228.000
182.627.900

518.826.286
85.922.635
115.640.890
104.393.547
66.231.865
71.530.414
76.106.935

30.475.068
1.013.199
8.187.400
9.468.614
11.805.855

82.330.481
1.964.802
29.835.512
26.060.837
24.469.330
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Amendamente respinse:
Nr. crt.
0
1

2

Articolul
(textul iniţial)
1

Autor
Textul amendamentului
2

Articolul 2, alineatul (2)
(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul
2003, se stabileşte la venituri în suma de
135.822,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de
133.505,5 miliarde lei, cu un fond de rezervă de
642,4 miliarde lei şi un excedent în sumă de
1.675,0 miliarde lei aferent încasărilor din
contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă
şi boli profesionale şi care reprezintă constituirea
fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.

Dl deputat Marian Motoc propune reformularea
textului după cum urmează:
“(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul
2003, se stabileşte la venituri în suma de
139.822,9 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma
de 137.505,5 miliarde lei, cu un fond de
rezervă de 642,4 miliarde lei şi un excedent în
sumă de 1.675,0 miliarde lei aferent încasărilor
din contribuţia de asigurări pentru accidente de
muncă şi boli profesionale şi care reprezintă
constituirea fondului iniţial pentru funcţionarea
sistemului de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale.”

Argumente pentru susţinere:
Este necesară această suplimentare în vederea
înfiinţării unui cămin de bătrâni pe teritoriul
judeţului Constanţa, pentru comunitatea
musulmană din România.

Articolul 3, alineatul (2)
(2) Bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj pe
anul 2003 se stabileşte la venituri în sumă de
18.702,2 miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de
16.516,2 miliarde lei, cu un excedent de 2.186,0
miliarde lei.

Grupul parlamentar al PD din Camera
Deputaţilor propune reformularea textului după
cum urmează:
“(2) Bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj
pe anul 2003 se stabileşte la venituri în sumă de
23.600,6 miliarde lei, la suma de 18.702,2
miliarde lei, adăugându-se 4.898,4 miliarde
lei reprezentând excedentul prognozat în
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2002, iar cheltuieli în sumă de
17.666,2 miliarde lei, cu un excedent de
5.934,4 miliarde lei.”

Argumente pentru susţinere:
Din suma excedentelor pe anii 2002 şi 2003
s-au scăzut 1.150 miliarde care au fost
distribuiţi conform Anexei nr.1/06.

Motivare
3

Argumente pentru respingere:
Respectivul proiect nu deţine avizele
necesare; nu se specifică sursa obţinerii
acestor sume suplimentare, textul propus
conducând la dezechilibru bugetar.

Argumente pentru respingere:
Execuţia bugetară corespunzătoare măsurilor
active după şase luni de funcţionare indică
gradul de absorbţie şi tendinţele existente.
Acestea demonstrează că sumele alocate în
2003 sunt perfect acoperitoare.
4

0
3

1

2

Articolul 6, alineatul (2)
Grupul parlamentar al PD din Camera
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2003, din Deputaţilor propune eliminarea textului.
bugetul asigurărilor sociale de stat se finanţează
integral şi cheltuielile de organizare şi funcţionare
ale Institutului Naţional de Expertiză şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă, unitate din
subordinea Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale.

3
Argumente pentru susţinere:
Cheltuielile de organizare şi funcţionare ale
Institutului Naţional de Expertiză şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă trebuie
finanţate din bugetul de stat şi nu din
contribuţiile angajatorilor şi asiguraţilor,
colectate de Casa Naţională de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale.
Argumente pentru respingere:
Institutului Naţional de Expertiză şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă are
atribuţii de supraevaluare şi control asupra
încadrării în grade de invaliditate. Prin Legea
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare, se
reglementează organizarea şi funcţionarea
acestui institut din bugetul asigurărilor sociale
de stat. De altfel şi personalul CNPAS este
remunerat tot din fondurile colectate.

4

__

Grupul parlamentar al PNL din Camera
Deputaţilor propune introducerea, după
articolul 6, a unui articol nou, 61, cu următorul
cuprins:
“Art. 61 – În anul 2003 pensiile de asigurări
sociale de stat vor beneficia de o creştere
medie de 15% care se va acorda invers

Argumente pentru susţinere:
Propunerile legislative iniţiate de Grupul
parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor
referitoare la modalităţile de suplimentare a
veniturilor la bugetul de stat permit creşterea
cheltuielilor în acest scop.
5

proporţional de la pensia cea mai mare la
pensia cea mai mică. Cu aceste sume se
suplimentează capitolul de cheltuieli pentru
categoriile de pensionari enumerate mai
sus.”

5

6

Articolul 7, alineatul (3)
Grupul parlamentar al PD din Camera
(3) Termenele prevăzute la art.III din Ordonanţa Deputaţilor propune eliminarea textului.
de urgenţă a Guvernului nr.33/2001 privind unele
măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor
publici şi a altor categorii de personal din sectorul
bugetar precum şi a personalului din organele
autorităţii judecătoreşti, aprobată cu modificări
prin Legea nr.386/2001, se prelungesc până la data
de 31 decembrie 2003.

__

Grupul parlamentar al PD din Camera
Deputaţilor propune introducerea, după art.11,
a unui articol nou, 111, cu următorul cuprins:
“Art.111. – Din bugetul asigurărilor de
şomaj se vor asigura plăţile compensatorii

Argumente pentru respingere:
Teoretic,
amendamentul
contravine
principiilor unui sistem de asigurări bazat pe
stagii proprii de cotizare. Legea nr. 19/2000
legiferează un astfel de sistem de asigurări şi
nu unul de asistenţă socială.
Propunerea este sub nivelul prevederilor
bugetului asigurărilor sociale de stat.
În timp ce prin lege se prevede o creştere de
17% amendamentul are în vedere o creştere
de 15% a pensiilor.
Argumente pentru susţinere:
Aplicarea prevederilor OUG nr.33/2001
aprobată prin Legea nr.386/2001 este amânată
de aproape doi ani (din martie 2001).
Argumente pentru respingere:
Este necesară păstrarea textului cu prelungirea
termenelor până la 31 decembrie 2003
întrucât nu s-au identificat fonduri
suplimentare pentru acordarea acestor
drepturi. Aceste drepturi vor face obiectul
unor reglementări ulterioare.
Argumente pentru susţinere:
Pentru prevederea explicită în lege a textului
din expunerea de motive care face referire la
această problemă.
6

conform OUG nr.98/1999 privind protecţia
socială a persoanelor ale căror contracte
individuale de muncă vor fi desfăcute ca
urmare a concedierilor colective, aprobată
prin Legea nr.312/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi a
persoanelor cărora le-au încetat contractele
individuale de muncă din cadrul S.C. Sidex
S.A. Galaţi, conform prevederilor OUG
nr.119/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.”
7

Articolul 15, alineatul (1)
(1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
este de 6.962.000 lei. Potrivit prevederilor art.80 şi
81 din Legea nr.19/2000, Casa Naţională de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va stabili
valoarea punctului de pensie, la data intrării în
vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient
egal cu 39% care se aplică la valoarea de
5.809.490 lei reprezentând salariul mediu estimat
pentru trimestrul I al anului 2003.

Grupul parlamentar al PD din Camera
Deputaţilor propune reformularea textului după
cum urmează:
“(1) Salariul mediu brut pe economie utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2003 este de 6.962.000 lei. Potrivit
prevederilor art.80 şi 81 din Legea nr.19/2000,
cu modificările ulterioare, Casa Naţională de
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va
stabili valoarea punctului de pensie, la data
intrării în vigoare a prezentei legi, pe baza unui
coeficient egal cu 40% care se aplică la
valoarea de 6.962.000 lei.”

Argumente pentru respingere:
Această precizare nu este necesară întrucât
veniturile de completare prevăzute de OUG
nr.98/1999 şi OUG nr.119/2001 au regimul
plăţilor compensatorii, ele nu reprezintă o
sumă fixă ci o variabilă faţă de veniturile
beneficiarilor acestor plăţi.

Argumente pentru susţinere:
Nivelul scăzut al majorităţii pensiilor în
conformitate cu prevederile Legii nr.19/2000,
cu modificările şi completările ulterioare,
justifică creşterea coeficientului cu un procent
(de la 39% la 40%). În ceea ce priveşte
celelalte modificări, ele sunt absolut necesare
având în vedere prevederile OUG nr.49/2001
pentru modificarea şi completarea Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, aprobată
prin Legea nr.338/2002. Conform acestor
modificări, valoarea punctului de pensie se
stabileşte în funcţie de salariul mediu brut pe
economie utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat.
Argumente pentru respingere:
Valoarea punctului se stabileşte în strictă
concordanţă cu prevederile Legii nr. 338/2002
7

şi are în vedere stabilirea valorii punctului
corespunzătoare salariului mediu pe economie
din luna ianuarie (corespunzător datelor
Consiliului Naţional de Statistică pe luna
decembrie). Această valoare se indexează
trimestrial cu indicele de creştere a preţului de
consum.
8
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Articolul 15, alineatul (1)
(1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
este de 6.962.000 lei. Potrivit prevederilor art.80 şi
81 din Legea nr.19/2000, Casa Naţională de Pensii
şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale va stabili
valoarea punctului de pensie, la data intrării în
vigoare a prezentei legi, pe baza unui coeficient
egal cu 39% care se aplică la valoarea de
5.809.490 lei reprezentând salariul mediu estimat
pentru trimestrul I al anului 2003.

Dl deputat Kerekes Karoly propune
reformularea textului după cum urmează:
“(1) Salariul mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat pe anul 2003 este de 6.962.000 lei. Potrivit
prevederilor art.80 şi 81 din Legea nr.19/2000,
Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale va stabili valoarea punctului
de pensie, la data intrării în vigoare a prezentei
legi, pe baza unui coeficient egal cu 39% care
se aplică la valoarea de 6.962.000 lei
reprezentând salariul mediu brut pe economie
utilizat
la
fundamentarea
bugetului
asigurărilor sociale de stat.”

Argumente pentru susţinere:
Pentru conformitate cu art.80 din Legea
nr.19/2000, cu modificările şi completările
ulterioare.

Articolul 15, alineatul (3)
(3) Actualizarea valorii punctului de pensie se
realizează, în condiţiile prevăzute la art.81 din
Legea nr.19/2000, în funcţie de posibilităţile
financiare în cursul execuţiei bugetare, de regulă
în ultima lună a trimestrului.

Grupul parlamentar al PD din Camera
Deputaţilor propune reformularea textului după
cum urmează:
“(3) Actualizarea valorii punctului de pensie se
realizează, în condiţiile prevăzute la art.81 din
Legea nr.19/2000, în cursul execuţiei bugetare,
de regulă în ultima lună a trimestrului.”

Argumente pentru susţinere:
Dată fiind situaţia socială a pensionarilor,
trebuie găsite resursele financiare pentru
actualizarea trimestrială a valorii punctului de
pensie.

Argumente pentru respingere:
Valoarea punctului se stabileşte în strictă
concordanţă cu prevederile Legii nr. 338/2002
şi are în vedere stabilirea valorii punctului
corespunzătoare salariului mediu pe economie
din luna ianuarie (corespunzător datelor
Consiliului Naţional de Statistică pe luna
decembrie). Această valoare se indexează
trimestrial cu indicele de creştere a preţului de
consum.

Argumente pentru respingere:
Prevederile sunt în concordanţă cu art.81 din
8

Legea nr.19/2000, actualizarea valorii
punctului efectuându-se trimestrial, ţinând
cont de rata inflaţiei.
10
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Articolul 17, alineatul (1)
(1) Suma totală care poate fi utilizată pentru
acordarea de credite conform prevederilor art.87
din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă este de 1.100 miliarde lei.

Articolul 17, alineatul (2)
(2) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi
acordat, în anul 2003, unui beneficiar de credite,
din suma prevăzută la alin.(1), este de 25 miliarde
lei.

Grupul parlamentar al PD din Camera
Deputaţilor propune reformularea textului după
cum urmează:
“(1) Suma totală care poate fi utilizată pentru
acordarea de credite conform prevederilor
art.87 din Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă este de 1.500 miliarde lei.”

Argumente pentru susţinere:
Este importantă creşterea sumei totale pentru
acordarea de credite conform art.87 din Legea
nr.76/2002, ca măsură pentru stimularea
ocupării forţei de muncă.

Grupul parlamentar al PD din Camera
Deputaţilor propune reformularea textului după
cum urmează:
“(2) Cuantumul maxim al creditului ce poate fi
acordat, în anul 2003, unui beneficiar de
credite, din suma prevăzută la alin.(1), este de
30 miliarde lei.”

Argumente pentru susţinere:
Este importantă creşterea sumei totale pentru
acordarea de credite conform art.87 din Legea
nr.76/2002, ca măsură pentru stimularea
ocupării forţei de muncă.

Argumente pentru respingere:
La fundamentarea proiectului de buget pe
anul 2003 s-a avut în vedere respectarea
programului de măsuri active instituite prin
Legea
nr.76/2002
privind
sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă. Ritmul de
dezvoltare al economiei româneşti şi crearea
de noi locuri de muncă corespunde alocării
bugetare.

Argumente pentru respingere:
La fundamentarea proiectului de buget pe
anul 2003 s-a avut în vedere respectarea
programului de măsuri active instituite prin
9

Legea
nr.76/2002
privind
sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă. Mărirea cotei de
credit acordat semnifică acceptul creeri unor
locuri de muncă scumpe, ceea ce nu este în
concordanţă cu salariul minim garantat pe
economie prognozat.
12

Art.20. – În funcţie de derularea programelor de Grupul parlamentar al PD din Camera
împrumut extern aprobate potrivit legii, Guvernul Deputaţilor propune eliminarea textului.
poate aproba, prin hotărâre, modificări în structură
şi între bugetul asigurărilor sociale de stat şi
bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu încadrarea în
nivelul total al intrărilor de credite externe,
cuprinse în anexele la aceste bugete.

Argumente pentru susţinere:
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
este aprobată de Parlament. Posibilitatea
Guvernului de a opera modificări în structura
şi între bugete în decursul execuţiei bugetare
face inutil votul Parlamentului.
Argumente pentru respingere:
În funcţie de execuţia bugetară, este normal
ca ordonatorul principal de credite să poată
efectua transferuri.
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Art.21. – (1) În vederea asigurării plăţii la Grupul parlamentar al PD din Camera
scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la Deputaţilor propune eliminarea textului.
organisme internaţionale şi la organisme financiar
bancare internaţionale, precum şi a rambursărilor
de credite externe, a plăţilor de dobânzi şi a
comisioanelor aferente acestora, ordonatorul
principal de credite poate efectua, înainte de
angajarea cheltuielilor, virări de credite bugetare
de la celelalte titluri din cadrul aceluiaşi capitol
sau de la alte capitole, după caz, în cursul
întregului an.
(2) Se interzice ordonatorului principal de credite

Argumente pentru susţinere:
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat
este aprobată de Parlament. Posibilitatea
Guvernului de a opera modificări în structura
şi între bugete în decursul execuţiei bugetare
face inutil votul Parlamentului.
Argumente pentru respingere:
În funcţie de execuţia bugetară, este normal
ca ordonatorul principal de credite să poată
efectua transferuri.
10

să efectueze virări de credite bugetare de la titlul
“Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi
comisioane de credite” la celelalte titluri de
cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte
capitole bugetare, precum şi între alineatele
articolului de cheltuieli “Rambursări de credite
externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la
creditele externe contractate de ordonatorii de
credite”.
14
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Art.22. – În bugetele instituţiilor publice, Grupul parlamentar al PD din Camera
indiferent de sistemul de finanţare şi de Deputaţilor propune eliminarea textului.
subordonare, inclusiv ale activităţilor de pe lângă
unele instituţii publice, cu excepţia instituţiilor
finanţate integral din venituri proprii, nu se pot
prevedea sume pentru acordarea tichetelor de
masă.

Art.23. – În anul 2003, cotele de contribuţie de
asigurări sociale de stabilesc în baza art.18 alin.(2)
şi (3) din Legea nr.19/2000, după cum urmează:
a) pentru condiţii normale de muncă 34%;
b) pentru condiţii deosebite de muncă 39%;
c) pentru condiţii speciale de muncă 44%.

Grupul parlamentar al PNL din Camera
Deputaţilor propune reformularea textului după
cum urmează:
“Art.23. – În anul 2003, cotele de asigurări
sociale de stabilesc în baza art.18 alin.(2) şi (3)
din Legea nr.19/2000, după cum urmează:
a) pentru condiţii normale de muncă 30%;
b) pentru condiţii deosebite de muncă 35%;
c) pentru condiţii speciale de muncă 40%.”

Argumente pentru susţinere:
Pentru angajaţii sectorului bugetar este
necesară acordarea tichetelor de masă acolo
unde
există
posibilităţi
financiare
extrabugetare.
Argumente pentru respingere:
Este necesară menţinerea textului pentru a nu
se crea discriminări între salariaţii sectorului
bugetar.
Argumente pentru susţinere:
Propunerile legislative iniţiate de Grupul
parlamentar al PNL din Camera Deputaţilor
referitoare la modalităţile de suplimentare a
veniturilor la bugetul de stat permit creşterea
cheltuielilor în acest scop.
Argumente pentru respingere:
Reducerea cotelor de contribuţie duce la
reducerea nejustificată a veniturilor bugetare
şi o nouă construcţie a întregului buget.
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Art.24. – În anul 2003, cotele de contribuţie la Grupul parlamentar al PD din Camera
bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt cele Deputaţilor propune reformularea textului după
prevăzute în legislaţia în vigoare.
cum urmează:
“Art.24. – În anul 2003, cotele de contribuţie la
bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt de 3,5%
în cazul angajatorului, 1% în cazul
angajatului, respectiv 4,5% în cazul altor
persoane asigurate.”

Argumente pentru susţinere:
Conform expunerii de motive. În plus,
conform legislaţiei în vigoare, cotele nu au
fost încă modificate şi în consecinţă, este
nevoie ca noile cote să fie precizate nu în
expunerea de motive, ci în textul legii.

Capitolul 6006 – subcapitol 35

Argumente pentru susţinere:
Dacă la capitolul 6006 – subcapitol 39 se
propune alocarea cu 173,48% mai mult faţă
de anul 2002 a plăţilor pentru stimularea
angajatorilor care încadrează absolvenţi, nu
este normal să se diminueze indemnizaţiile de
şomaj în condiţiile în care nu se prefigurează
creşterea ofertei de angajare din partea
angajatorilor.

Dl deputat Costel Marian Ionescu propune
acordarea a cca 80% din sumele programate în
anul 2002, în anul 2003 în cadrul proiectului de
lege referitor la indemnizaţia de şomaj pentru
absolvenţi.

Argumente pentru respingere:
Cotele de contribuţie la bugetul asigurărilor
pentru şomaj sunt cele prevăzute la art.27 şi
28 din Legea nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de muncă şi nu pot fi
modificate decât prin lege organică.

Argumente pentru respingere:
Execuţia bugetară din ultimii doi ani a
12

demonstrat că numărul absolvenţilor care
solicită ajutor de integrare profesională este
sub 103 000, cifră cu care s-a fundamentat
bugetul.

Preşedinte,
Smaranda Dobrescu

Preşedinte,
Constantin Bălălău

Întocmit:
Consilier Elena ANGHEL
Expert Sorina SZABO

Întocmit,
Consilier Ion ZARĂ
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