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Parlamentul  României

SENAT CAMERA
DEPUTAŢILOR

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

   Bucureşti 7 aprilie 2000
   Nr. 162
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finanţe şi bănci

 Bucureşti, 7 aprilie 2000
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RAPORT COMUN

In urma examinării proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2000 în şedinţa din 6 aprilie 2000, comisiile au hotărât ca proiectul de lege să fie
supus spre dezbatere şi adoptare cu  amendamentele din Anexele ______.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

Andreiu Oprea

PREŞEDINTE

Viorel Marian Pană

SECRETAR

Dan Constantinescu

PREŞEDINTE

Petre Partal

SECRETAR

Experţi parlamentari:
Bărdiţă Mariana
Onete Alexandru
Măţan Ofelia
Cornea Cornel

asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2000
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Anexa nr.1

AMENDAMENTE ADMISE
la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii

1. Art.4. – alin.(4) nou La art.4 după alin.3 se propune introducerea
unui alineat nou cu următorul cuprins:
"In bugetul fondului pentru plata ajutorului de
şomaj, la venituri si la cheltuieli, este cuprins si
echivalentul in lei al sumelor ce urmează a fi
primite de la Uniunea Europeana si care se vor
utiliza pentru cofinanţarea plaţilor compensatorii
potrivit Memorandumului de finanţare încheiat cu
Comisia Europeana pentru implementarea
Programului de restructurare a întreprinderilor si
de reconversie profesionala (RICOP)".

Autori: Comisiile de buget finanţe ale
Camerei Deputaţilor si Senatului.

Se propune acceptarea amendamentului,
întrucât prin Memorandumul de finanţare încheiat
cu Comisia Europeana pentru implementarea
Programului de restructurare a întreprinderilor si
de reconversie profesionala (RICOP) se
precizează ca sumele ce urmează a fi primite de la
Uniunea Europeana, sub forma de credite
nerambursabile pentru cofinanţarea plaţilor
compensatorii, se prevăd, in bugetul fondului de
şomaj, împreuna cu sumele ce se vor aloca de
către România.

2. Art.5. - (3) Pana la intrarea in vigoare a Legii
sistemului public de pensii si alte drepturi de
asigurări sociale, persoanele care lucrează
exclusiv cu convenţie civila datorează contribuţia
de asigurări sociale si cea pentru pensia
suplimentara, in cotele reglementate de legislaţia
in vigoare.

Se propune reformularea textului de la
art.5 alin.(3), astfel:

“Art.5. - (3) Pana la intrarea in vigoare a art.5
alin.(1) din Legea sistemului public de pensii si
alte drepturi de asigurări sociale, persoanele care
lucrează exclusiv cu convenţie civila datorează
contribuţia de asigurări sociale si cea pentru
pensia suplimentara, in cotele reglementate de
legislaţia in vigoare.”

Autori: Comisia pentru munca si protecţie
sociala a Camerei Deputaţilor si Comisia pentru
munca, protecţie sociala si problemele şomajului
a Senatului

Se propune acceptarea amendamentului
pentru o mai buna claritate a textului.
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Anexa nr.2

AMENDAMENTE RESPINSE
la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2000

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia respingerii

1. Art.3. - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2000, se stabileşte, atât la venituri, cat si
la cheltuieli, in suma de 53.787,0 miliarde lei.

Se propune majorarea veniturilor si
cheltuielilor cu suma de 3.000 miliarde lei. Suma
se va obţine din valorificarea activelor bancare
aflate in gestiunea AVAB si este destinata
creşterii sumelor alocate pentru plata pensiilor de
asigurări sociale de stat, in condiţiile  recalculării
pensiilor.

Autori: Grupurile parlamentare PDSR din
Senat si Camera Deputaţilor

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât sumele obţinute din valorificarea
activelor bancare aflate in gestiunea AVAB
sunt destinate acoperirii cheltuielilor privind
datoria publica.

2. Art.3. - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2000, se stabileşte, atât la venituri, cat si
la cheltuieli, in suma de 53.787,0 miliarde lei.

Se propune majorarea veniturilor si
cheltuielilor cu suma de 4.000 miliarde lei. Suma
se va obţine din valorificarea activelor bancare
aflate in gestiunea AVAB, precum si din sume
obţinute din privatizare si este destinata creşterii
sumelor alocate pentru plata pensiilor de asigurări
sociale de stat, in condiţiile  recalculării pensiilor.

Autori: Comisia pentru munca si protecţie
sociala a Camerei Deputaţilor si Comisia pentru
munca, protecţie sociala si problemele şomajului
a Senatului

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât potrivit motivaţiei de la nr.crt.1.



5

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia respingerii

3. Art.3 alin. nou Se propune introducerea unui alineat nou prin
care se precizează ca suma de 6,5 miliarde lei va
fi utilizata pentru recorelarea pensiilor potrivit
prevederilor art.168 din Legea privind sistemul
public de pensii si alte drepturi de asigurări
sociale.

Se propune renumerotarea alineatelor.
Autori: Comisia pentru munca si protecţie

sociala a Camerei Deputaţilor si Comisia pentru
munca, protecţie sociala si problemele şomajului
a Senatului

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât aşa cum s-a arătat la nr.crt.2, suma de
4.000 miliarde lei cu care s-a propus majorarea
cheltuielilor nu poate fi alocat in acest scop,
având o alta destinaţie.

4. Art.3. - (4) In anul 2000, din bugetul
asigurărilor sociale de stat se plătesc dobânzile
datorate trezoreriei statului pentru sumele
utilizate din trezorerie in vederea acoperirii
deficitelor temporare înregistrate de bugetul
asigurărilor sociale de stat.

La alin.4, care prin renumerotare devine
alin.5, se propune sa se precizeze ca nivelul
dobânzii plătita din bugetul asigurărilor sociale de
stat pentru sumele utilizate din trezorerie in
vederea acoperirii deficitelor temporare
înregistrate de bugetul asigurărilor sociale de stat
este cel mult egal cu dobânda la vedere.

Autori: Comisia pentru munca si protecţie
sociala a Camerei Deputaţilor si Comisia pentru
munca, protecţie sociala si problemele şomajului
a Senatului

Se propune respingerea amendamentului,
întrucât dobânzile sunt special reglementate
prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1994 privind
formarea si utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului, cu modificările ulterioare.

5. Anexa 1 – Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2000

Se propune majorarea veniturilor si
cheltuielilor totale cu suma de 4.000 miliarde lei
si respectiv a cheltuielilor pentru pensii de
asigurări sociale de stat.

Autori: Comisia pentru munca si protecţie
sociala a Camerei Deputaţilor si Comisia pentru
munca, protecţie sociala si problemele şomajului
a Senatului

Se propune respingerea amendamentului
potrivit motivaţiei de la nr.crt.2.
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia respingerii

6. Anexa 2 – Bugetul asigurărilor sociale de stat
pe anul 2000 – detalierea pe articole de cheltuieli
-

Se propune majorarea cu suma de 4.000
miliarde lei a cheltuielilor pentru pensii de
asigurări sociale de stat.

Autori: Comisia pentru munca si protecţie
sociala a Camerei Deputaţilor si Comisia pentru
munca, protecţie sociala si problemele şomajului
a Senatului

Se propune respingerea amendamentului
potrivit motivaţiei de la nr.crt.2.


	CAMERA DEPUTAÞILOR
	Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci
	CAMERA DEPUTAÞILOR

	Comisia pentru buget, finanþe ºi bãnci
	RAPORT COMUN
	Se propune reformularea textului de la art.5 alin.(3), astfel:
	AMENDAMENTE RESPINSE

