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Parlamentul  României 
 

SENAT  CAMERA 
DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru buget, 
finanţe, activitate bancară 

şi piaţă de capital         
Bucureşti,       13.12.2007 

   Nr. 1423 

 Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 
   Bucureşti,     13.12.2007
   Nr. 593 

 
 
 

RAPORT COMUN 
 
 
 
 
 
 
 

În urma examinării proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2008, a amendamentelor depuse de Comisiile permanente ale celor două 
Camere ale Parlamentului şi a celor depuse de parlamentari, Comisia pentru buget, 
finanţe activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului şi Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor, care au fost sesizate în fond, cu 26 voturi 
pentru, 4 împotrivă şi 4 abţineri, propun ca proiectul de Lege să fie supus spre 
dezbaterea şi adoptarea Plenului cu amendamentele prezentate în anexele 1 şi 2 la 
prezentul raport. 

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aron Ioan Popa 
 

PREŞEDINTE, 
 

Aurel GUBANDRU 
 

 

 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor  

sociale de stat pe anul 2008 
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                                                                                                                                                           Anexa 1       
                          

Amendamente admise 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 

  
Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

1. Art.5 -(2) Prin decizia preşedintelui Casei 
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale se stabileşte numărul total al locurilor la 
tratament balnear ce poate fi finanţat din bugetul 
asigurărilor sociale de stat, precum şi cel care 
poate fi acordat gratuit diverselor categorii 
sociale care au reglementat acest drept prin 
norme legale în vigoare, acesta din urmă 
neputând depăşi 15% din numărul total al 
locurilor contractate. 
 

Alin.(2) al art.5 va avea următorul 
cuprins: 
(2) În anul 2008, 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. 
 
 
Autori: Comisiile pentru muncă, 
familie şi protecţie socială şi domnii 
deputaţi Gheorghe Barbu şi Stelian 
Duţu - PD, Marian Sârbu, Filonaş 
Chiş, Ioan Cindrea, Pavel Todoran, 
Irinel Stativă şi Gabriela Nedelcu – 
PSD şi domnul deputat Iuliu Furo -  
PRM 
 

Anual prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat s-a stabilit numărul de 
bilete de tratament balnear şi odihnă 
reglementare deja consacrată, cunoscută 
şi agreată ca atare de beneficiari şi orice 
modificare introdusă ar putea crea 
confuzii.  
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Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După alin.(2) al art.5 se introduc 
nouă alin. noi numerotate (3) - (11) 
cu următorul cuprins: 
(3) 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. 
 
 
(4) În anul 2008 se pot acorda 
gratuit până la 60.000 de bilete, 
conform reglementărilor în 
vigoare, persoanelor ale căror 
drepturi sunt stabilite prin lege. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Durata sejurului unui bilet de 
odihnă în anul 2008 este de 6 zile 

 
 
 
Se are în vedere creşterea volumului de 
prestaţii şi servicii pentru reabilitarea 
medicală şi recuperarea capacităţii de 
muncă. 
 
 
 
 
Se are în vedere respectarea prevederilor 
unor legi speciale de acordare gratuită a 
biletelor de tratament pentru anumite 
categorii de beneficiari, precum şi 
prevederile art.117(3) coroborate cu 
prevederile art.109(2) din Legea 
nr.19/2000 potrivit cărora asiguraţii aflaţi 
în incapacitate temporară de muncă pe o 
perioadă mai mare de 90 de zile, precum 
şi pensionarii de invaliditate pot beneficia 
de tratament balnear şi reabilitare 
profesională, cu suportarea integrală a 
contravalorii acestora din bugetul 
asigurărilor sociale de stat.  
 
Diminuarea de la 10 zile la 6 zile permite 
acordarea unui număr mai mare de bilete 
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Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 (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 şi 
pensionarilor de către casele 
teritoriale de pensii. 
 
(8) Biletele de odihnă finanţate în 
anul 2008 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 

de odihnă satisfăcându-se astfel dorinţa 
unui număr mai mare de beneficiari de 
bilete. Din unele calcule rezultă că 
numărul de beneficiari va creşte cu 66% 
în cadrul aceleiaşi sume alocate în bugetul 
asigurărilor sociale de stat.  
 
Se are în vedere ca la aceste servicii să 
aibă acces un număr cât mai mare de 
persoane asigurate. 
 
 
Se are în vedere eliminarea unor confuzii 
în legătură cu instituţiile abilitate să 
distribuie aceste bilete. 
 
 
 
 
 
Se are în vedere acordarea de bilete de 
odihnă pentru unităţile în care nu este 
reglementată constituirea fondului social, 
potrivit legii şi reglementarea modului de 
recuperare a sumelor ce se suportă de 
către  bugetul asigurărilor sociale de stat 
pentru salariaţii instituţiilor publice, 
respectiv de la bugetul de stat. 
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Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

recuperează de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, de la 
capitolul ˝Asigurări şi asistenţă 
socială˝ la titlul ˝Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice˝ 
din prevederile bugetului pe anul 
2009. 
 
 
(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, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse. 
 
(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se are în vedere faptul că s-a introdus în 
lege posibilitatea acordării de bilete de 
odihnă pentru salariaţii din instituţiile 
publice, asiguraţi în sistemul public de 
pensii conform celor menţionate la pct.1. 
 
 
 
 
 
Se are în vedere posibilitatea acordării de 
bilete şi membrilor de familie care 
însoţesc persoanele asigurate in sistemul 
public de pensii. Aceste drepturi au fost 
stabilite prin legile bugetului asigurărilor 
sociale din anii anteriori si ca urmare nu 
trebuie anulate.  
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Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

legii, dacă însoţesc titularii de 
drept. 
 
(11) Ministerul Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse poate stabili 
împreună cu Ministerul Apărării, 
Ministerul Internelor şi Reformei 
Administrative şi Serviciul Român 
de Informaţii numărul de bilete ce 
pot fi eliberate pensionarilor 
militari, contribuţia plătită de 
aceştia fiind stabilită în mod 
similar cu cea pentru pensionarii 
de asigurări sociale de stat, iar 
diferenţa fiind suportată din 
bugetele respectivilor ordonatori 
principali de credite. 
 
Autori: Comisiile pentru muncă, 
familie şi protecţie socială şi domnii 
deputaţi Gheorghe Barbu şi Stelian 
Duţu - PD, Marian Sârbu, Filonaş 
Chiş, Ioan Cindrea, Pavel Todoran, 
Irinel Stativă şi Gabriela Nedelcu – 
PSD şi domnul deputat Iuliu Furo -  
PRM 

 
 
 
Se dă posibilitatea de a beneficia de bilete 
şi pensionarilor militari cu plata 
contribuţiei similar cu cea stabilită pentru 
pensionarii de asigurări sociale de stat, 
diferenţa fiind suportată din bugetele 
ordonatorilor principali de credite 
corespunzător fiecărei categorii de 
pensionari. 

3. Art.5 - (5)  În anul 2008 nu se acordă bilete de 
odihnă asiguraţilor sistemului public de pensii. 

Se propune eliminarea alin.(5) al 
art.5. 

Se are în vedere amendamentul admis la 
poziţia 1. 
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Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

  
Autori: Comisiile pentru muncă, 
familie şi protecţie socială şi domnii 
deputaţi Gheorghe Barbu şi Stelian 
Duţu - PD, Marian Sârbu, Filonaş 
Chiş, Ioan Cindrea, Pavel Todoran, 
Irinel Stativă şi Gabriela Nedelcu – 
PSD şi domnul deputat Iuliu Furo -  
PRM 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.13. - Cuantumul fix al indemnizaţiei pentru 
însoţitor, în cazul pensionarilor de invaliditate 
încadraţi în gradul l de invaliditate, drept ce se 
acordă potrivit prevederilor art.61 alin.(1) din 
Legea nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabileşte în anul 2008 
la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată. 
 

Se propune modificarea art.13  astfel:
Art.13. - Cuantumul fix al 
indemnizaţiei pentru însoţitor, în 
cazul pensionarilor de invaliditate 
încadraţi în gradul l de invaliditate, 
va fi în sumă fixă de 500 lei, ce se 
indexează odată cu inflaţia. 
 
Autori: Comisiile de buget finanţe 
ale Senatului şi Camerei Deputaţilor 
 
 
 

Se are în vedere salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată negociat cu 
partenerii sociali şi aprobat în şedinţa 
Guvernului din data de 12.12 a.c.  
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Art.18. – Cota medie a contribuţiilor datorate de 
angajatori în funcţie de clasa de risc potrivit 
Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, se 
stabileşte la 0,04%. 

Se propune modificarea art.18 astfel: 
Art.18. – Cotele de contribuţii 
datorate de angajatori în funcţie de 
clasa de risc potrivit Legii 
nr.346/2002 privind asigurarea 
pentru accidente de muncă şi boli 

Este necesar ca prin legea bugetară să fie 
stabilite limitele minime şi maxime între 
care să se situeze diversele cote de 
contribuţie datorate de angajatori în 
funcţie de clasa de risc în care se 
încadrează. 
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Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

profesionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabilesc 
de la 0,4% la 2%, aplicate asupra 
fondului total de salarii brute 
lunare realizate. 
 
Autori: Domnii deputaţi Gheorghe 
Barbu şi Stelian Duţu -PD, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, 
Pavel Todoran, Irinel Stativă şi 
Gabriela Nedelcu – PSD şi domnul 
deputat Iuliu Furo -PRM. 
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               Anexa nr.2 
Amendamente 

respinse asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008                                                                     
  

Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia respingerii 

1 Art.5. - (1) Cheltuielile bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2008, în structură funcţională, pe 
capitole, se prezintă astfel: 
 
                                    -milioane lei- 
Asigurări şi asistenţă socială    32.004,5
Asigurări şi asistenţă  
socială pentru accidente  
de muncă şi boli profesionale          51,8  
 

Se propune modificarea art.5 alin.(1) 
astfel: 
Art.5. - (1) Cheltuielile bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, 
în structură funcţională, pe capitole, se 
prezintă astfel: 
                                        -milioane lei- 
Asigurări şi asistenţă socială     32.004,5  
Asigurări şi asistenţă  
socială pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale        100,0 
 
Autori: Domnii deputaţi Marian Sârbu, 
Filonaş Chiş, Ioan Cindrea, Pavel 
Todoran, Gabriela Nedelcu – PSD şi 
domnul deputat Iuliu Furo -  PRM 
                          
 

Creşterea prevederilor la 
Capitolul Asigurări şi asistenţă 
socială pentru accidente de muncă 
şi boli profesionale de la 51,8 la 
100,0 milioane lei este necesară 
având în vedere cel puţin 
următoarele elemente: 
- includerea începând cu 1 
ianuarie 2008 conform 
Regulamentului nr.1408/71 CEE 
a cheltuielilor pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale pentru 
muncitorii migranţi; 
- costuri mai mari pentru 
reabilitarea medicală, conform 
normelor UE; 
- cheltuielile cu medicaţia aferentă 
accidentelor de muncă şi bolilor 
profesionale. Cheltuielile pentru 
un singur accident pot ajunge la 
30.000 – 50.000 euro, conform 
normelor UE. 
 
 
 

Suma propusă în buget a fost 
stabilită în funcţie de execuţia 
bugetară a acestui sistem de 
asigurări. La 31.10.2007 
execuţia era de 9,3 milioane 
lei ( 8,8%)  din totalul  de 
105,4 milioane lei cât este 
aprobat pentru anul 2007. S-a 
avut în vedere şi faptul că în 
anul 2006 gradul de realizare  
a cheltuielilor aferente 
sistemului de accidente de 
muncă şi boli profesionale a 
fost de 44,9%, respectiv 16,1 
milioane lei faţă de un 
program aprobat pe întregul an 
2006 de 35,9 milioane lei. 
 
 
  
 

2 Art.5 - (2) Prin decizia preşedintelui Se propune modificarea art.5 alin.(2) Se doreşte îmbunătăţirea stării Prin amendamentul admis la 
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Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia respingerii 

Casei Naţionale de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale se 
stabileşte numărul total al locurilor la 
tratament balnear ce poate fi finanţat 
din bugetul asigurărilor sociale de stat, 
precum şi cel care poate fi acordat 
gratuit diverselor categorii sociale care 
au reglementat acest drept prin norme 
legale în vigoare, acesta din urmă 
neputând depăşi 15% din numărul total 
al locurilor contractate. 

astfel: 
„art.5 (2) În anul 2008 din bugetul 
asigurărilor sociale de stat se finanţează 
un numar de 320.000 de bilete de 
tratament balnear.” 
 
 
 
 
Autor: Domnul deputat Aurel Gubandru 
grup parlamentar PSD 

de sanatate a pensionarilor.În 
anul 2008 s-a prevăzut în 
proiectul de buget o suma mai 
mică cu 7,6% faţă de 
realizările anului 2007. Se are 
în vedere şi majorarea cu cca. 
40% a costului biletului de 
tratament, ceea ce conduce la 
asigurarea numai a 170.000 de 
astfel de bilete. 

poziţia 1 din Anexa nr. 1, s-au 
asigurat 450.000 de bilete de 
tratament balnear, cu 130.000 
mai mult decât s-a solicitat 
prin amendamentul propus. 

3 Art.5 - (2) Prin decizia preşedintelui 
Casei Naţionale de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale se 
stabileşte numărul total al locurilor la 
tratament balnear ce poate fi finanţat 
din bugetul asigurărilor sociale de stat, 
precum şi cel care poate fi acordat 
gratuit diverselor categorii sociale care 
au reglementat acest drept prin norme 
legale în vigoare, acesta din urmă 
neputând depăşi 15% din numărul total 
al locurilor contractate. 
 
 
 

Se propune modificarea art.5 alin.(2) 
astfel: 
Art.5 - (2) Prin Hotărâre a Guvernului 
se stabileşte numărul total al locurilor la 
tratament balnear ce poate fi finanţat din 
bugetul asigurărilor sociale de stat, 
precum şi cel care poate fi acordat 
gratuit diverselor categorii sociale care 
au reglementat acest drept prin norme 
legale în vigoare, acesta din urmă 
neputând depăşi 15% din numărul total 
al locurilor contractate. 
Autori: Domnii senatori Gheorghe 
Funar, Valentin Dinescu, Ilie Petrescu -
PRM 

În anii trecuţi, acest număr s-a 
stabilit prin legea bugetului, iar 
acum se propune ca decizia să 
aparţină preşedintelui CNPAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propunerea este contrara 
prevederilor art.117 din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
potrivit cărora criteriile pe 
baza cărora se acordă biletele 
pentru tratament balnear se 
aprobă anual de CNPAS. De 
asemenea, potrivit art.7 pct.I 
lit.j) din HG nr.13/2004, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, CNPAS  este 
responsabilă de organizarea şi 
administrarea sistemului de 
trimitere la tratament balnear. 

4 Art.5-(5)  În anul 2008 nu se acordă 
bilete de odihnă asiguraţilor sistemului 

Se propune modificarea art.5 alin.(5) 
astfel: 

Interdicţia iniţiatorului nu se 
regăseşte în Programul de 

S-a admis la poziţia 3 .din 
Anexa nr.1 
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Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia respingerii 

public de pensii. „Art.5-(5)  În anul 2008 se acordă bilete 
de odihnă asiguraţilor sistemului public 
de pensii. 
 
Autori: Domnii senatori Gheorghe 
Funar, Valentin Dinescu, Ilie Petrescu -
PRM 

guvernare. 

5 Art.5-(5)  În anul 2008 nu se acordă 
bilete de odihnă asiguraţilor sistemului 
public de pensii. 

Se propune modificarea art.5 alin.(5) 
astfel: 
(5) În anul 2008 se pot acorda gratuit 
până la 15% din numărul biletelor de 
tratament balnear contractate, 
beneficiarilor de legi speciale şi care 
au reglementat acest drept prin 
normele legale în vigoare. 
 
Autori: Domnii deputaţi Marian Sârbu, 
Ioan Cindrea, Filonaş Chiş, Irinel 
Stativă, Pavel Todoran, Gabriela 
Nedelcu – PSD şi domnul deputat Iuliu 
Furo -  PRM 
 

Datorită faptului că a fost 
reformulat alin.(2), este 
necesară o formulare exactă în 
legătură cu drepturile celor ce 
beneficiază de legi speciale 
(Legea nr.49/1999 – pensiile 
IOVR, Legea nr.44/1994 -
veteranii, invalizii şi văduvele 
de război, Decretul-Lege 
nr.118/1990 -persoanele 
persecutate politic, Ordonanţa 
Guvernului nr.105/1999 -
persoanele persecutate pe 
motive etnice). 
 
 
 
 

S-a admis la poziţia 3 din 
Anexa nr.1 

6 Art.5, alin.(5)  În anul 2008 nu se 
acordă bilete de odihnă asiguraţilor 
sistemului public de pensii. 

Se propune eliminarea în întregime a 
textului. 
 

Nu se justifică această 
interdicţie pentru asiguraţii 
sistemului public de pensii. 

S-a admis la poziţia 3 din 
Anexa nr.1 
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Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori Motivaţia amendamentului Motivaţia respingerii 

Autori: Domnul deputat Gheorghe 
Chiper şi domnul senator Vasile Dan 
Ungureanu 

˝Economiile˝ realizate prin 
această măsură nu trebuie 
destinate către alte capitole ale 
bugetului asigurărilor sociale, 
nefiind făcută publică o astfel 
de măsură. 
 

7 Art.7 - (2) Bugetul asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2008 se stabileşte la 
venituri în sumă de 1.957,3 milioane 
lei, la cheltuieli în sumă de 1.838,2  
milioane lei, cu un excedent de 119,1  
milioane lei. 

Se propune modificarea art.7 alin.(2) 
astfel: 
Art.7 alin.(2) Bugetul asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2008 se stabileşte la 
venituri în sumă de 978,6 milioane lei, la 
cheltuieli în sumă de 919,1  milioane lei, 
cu un excedent de 59,5  milioane lei. 
 
Autor: Domnul senator Valentin 
Dinescu – grupul PRM 

Numărul şomerilor s-a redus în 
anul 2007 cu aproximativ 
100.000 de persoane, tendinţă 
care se va menţine şi în anul 
2008. Economia duce lipsă de 
forţă de muncă, procentul 
şomajului s-a redus 
semnificativ. 

Prestaţiile plătite din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj nu 
vizează strict  numai  numărul 
şomerilor şi indemnizaţia de 
şomaj, ci şi protecţia 
persoanelor disponibilizate 
prin concedieri colective (plăţi 
compensatorii şi venituri de 
completare) şi măsuri active 
pentru prevenirea şi 
combaterea şomajului (măsuri 
care de altfel au contribuit la 
reducerea şomajului), 
respectiv: cheltuieli cu 
informarea şi consilierea 
profesională, medierea muncii, 
formarea profesională, plăţi 
pentru stimularea creării de 
noi locuri de muncă, 
stimularea mobilităţii forţei de 
muncă, subvenţionarea 
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locurilor de muncă  în cadrul 
unor programe pentru 
dezvoltarea comunităţilor 
locale, stimularea angajatorilor 
pentru încadrarea de 
absolvenţi şi persoane 
defavorizate, acordarea de 
credite în condiţii avantajoase, 
etc. 

8 Art.7 - (6) În anul 2008 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, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
este de 40 milioane lei, iar cuantumul 
maxim al creditului ce poate fi acordat 
unui beneficiar de credite din această 
suma este de 1,5 milioane lei. 

Se propune modificarea art.7 alin.(6) 
astfel: 
Art. 7 alin. (6) În anul 2008 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, cu modificările 
şi completările ulterioare, este de 400 
milioane lei, iar cuantumul maxim al 
creditului ce poate fi acordat unui 
beneficiar de credite din această sumă 
este de 1,5 milioane lei. 
 
Autori: Domnii senatori Gheorghe 
Funar, Valentin Dinescu, Ilie Petrescu -
PRM 

Suma propusă de către iniţiator 
poate fi împărţită la 40 sau 70 
de beneficiari, probabil pe bază 
de şpagă. 

Propunerea de majorare la 400 
milioane lei (de zece ori) nu 
poate fi susţinută întrucât 
interesul pentru credite 
acordate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj a 
scăzut de la an la an, corelat şi 
cu faptul că în conformitate cu 
Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aceste împrumuturi 
trebuie derulate prin bănci 
comerciale, bănci care nu sunt 
interesate în acordarea 
împrumuturilor din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, 
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comparativ cu beneficiile pe 
care le pot câştiga în acordarea 
de împrumuturi  din sursele lor 
proprii. Precizăm că în anul 
2007  din suma de 45,0 
milioane lei prevăzută în 
buget, până la 30.09.a.c., s-au 
acordat credite în sumă de 0,5 
milioane lei (1,1%).  

9 Art.11. – (1) Pentru plata drepturilor 
cuvenite pe anul 2008, 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 până la 0,75% asupra sumelor virate 
şi se suportă din bugetele din care se 
finanţează drepturile respective. 

Se propune modificarea art.11 alin.(1) 
astfel: 
Art.11. – (1) Pentru plata drepturilor 
cuvenite pe anul 2008, 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 
până la 1,19% asupra sumelor virate şi 
se suportă din bugetele din care se 
finanţează drepturile respective. 
 
Autori: Doamna deputat independent 
Olguţa Cocrea şi domnii deputaţi 
independenţi Mircia Giurgiu, Dan 
Mocănescu, Costel Ovidenie şi Ion 
Stoica. 

Comisionul de 1,19% acoperă 
costurile pentru efectuarea 
acestor prestaţii şi o creştere cu 
8% faţă de comisionul mediu 
al anului 2007, în condiţiile 
majorării pensiilor în 2008 cu 
37% faţă de pensia medie a 
anului 2007. 

Majorarea coeficientului nu se 
justifică deoarece în cazul 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat, în situaţia majorării 
pensiilor, veniturile Companiei 
Naţionale „Poşta Română” 
S.A. pentru serviciile privind 
transmiterea şi plata  
drepturilor de pensie cresc 
corespunzător, în condiţiile în 
care serviciile sunt relativ 
aceleaşi. Cu titlu 
exemplificativ, în anul 2006 
numărul mediu al 
pensionarilor de asigurări 
sociale de stat a crescut la 
4.633 mii persoane de la 
4.610,6 mii persoane în anul 
2005 (cu 0,5%), în timp ce 
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cheltuielile cu transmiterea şi 
plata drepturilor au crescut la 
230.300 mii lei de la 188.922 
mii lei (cu  21,9%). În anul 
2007 cheltuielile cu 
transmiterea şi plata 
drepturilor reprezintă 46,4% 
din totalul cheltuielilor de 
administrare a sistemului 
public de pensii.  
Şi în cazul bugetului 
asigurărilor pentru şomaj 
numărul beneficiarilor de 
indemnizaţie de şomaj a scăzut 
cu 3,7%, de la 173,9 mii 
persoane în anul 2005 la 167,5 
mii persoane în anul 2006, în 
timp ce cheltuielile de 
transmitere aferente au crescut 
cu 11,1%, de la 6.473 mii lei 
în anul 2005 la 7.190 mii lei în 
anul 2006. 
Nu se precizează sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli asupra celor două 
bugete rezultat din majorarea 
coeficientului aplicat asupra 
sumelor virate şi suportate din 
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acestea. 
10 Art.12 . – (1) Plata premiului anual 

aferent anului 2008 pentru personalul 
instituţiilor publice, indiferent de 
sistemul de finanţare şi de subordonare, 
se efectuează din prevederile bugetare 
ale anului 2009, începând cu luna 
ianuarie 2009. 

Se propune modificarea art.12 alin.(1) 
astfel: 
Art.12 . – (1) Plata premiului anual 
aferent anului 2008 pentru personalul 
instituţiilor publice, indiferent de 
sistemul de finanţare şi de subordonare, 
se efectuează din prevederile bugetare 
ale anului 2008, în luna decembrie. 
 
Autori: Domnii senatori Gheorghe 
Funar, Valentin Dinescu, Ilie Petrescu -
PRM 

Excedentele bugetare din 2006 
şi 2007 sunt un argument 
pentru acest amendament. 

În  proiectul de buget pe anul 
2008 sunt prevăzute fonduri 
pentru plata premiului anual 
aferent anului 2007. Plata 
premiului anual aferent anului 
2008 în luna decembrie 2008 
determină influenţe financiare 
suplimentare asupra bugetului 
şi nu se precizează sursa de 
acoperire a acestuia, ceea ce 
contravine prevederilor art. 
138, alin.(5) din Constituţia 
României, republicată, potrivit 
cărora „nici o cheltuială 
bugetară nu poate fi aprobată 
fără stabilirea sursei de  
finanţare”. 
 
 
 

11 Art.13. - Cuantumul fix al 
indemnizaţiei pentru însoţitor, în cazul 
pensionarilor de invaliditate încadraţi în 
gradul l de invaliditate, drept ce se 
acordă potrivit prevederilor art.61 
alin.(1) din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Se propune modificarea art.13  astfel: 
Art.13. - Cuantumul fix al indemnizaţiei 
pentru însoţitor, în cazul pensionarilor 
de invaliditate încadraţi în gradul l de 
invaliditate, va fi în sumă fixă de 450 
lei, ce se indexează odată cu inflaţia. 
 

Pentru a nu fi corelată valoarea 
indemnizaţiei pentru însoţitor 
cu salariul de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată, 
aceasta urmând a fi stabilită în 
sumă fixă şi indexată în raport 
cu rata inflaţiei. 

Salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată s-a 
stabilit la 500 lei începând cu  
1 ianuarie 2008, iar conform 
Legii nr.19/2000, indemnizaţia 
pentru însoţitor nu poate fi mai 
mică decât acest salariu. 
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se stabileşte în anul 2008 la nivelul 
salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată.      

 
Autor: Domnul senator Tiberiu Aurel 
Prodan 

12 Art.13.- Cuantumul fix al indemnizaţiei 
pentru însoţitor, în cazul pensionarilor 
de invaliditate încadraţi în gradul l de 
invaliditate, drept ce se acordă potrivit 
prevederilor art.61 alin.(1) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabileşte în 
anul 2008 la nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată. 

Se propune modificarea art.13 astfel: 
Art.13. - Cuantumul fix al indemnizaţiei 
pentru însoţitor, în cazul pensionarilor 
de invaliditate încadraţi în gradul l de 
invaliditate, drept ce se acordă potrivit 
prevederilor art.61 alin.(1) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabileşte în 
anul 2008 la nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, cu 
excepţia veteranilor de război, 
nevăzători de gradul I. 
 
Autori: Domnii senatori Gheorghe 
Funar, Valentin Dinescu, Ilie Petrescu -
PRM 

Se impune rezolvarea 
nedreptăţii făcute celor sub 250 
de veterani de război, 
nevăzători de gradul I. 

Prevederile art.13 se referă la 
cuantumul fix al indemnizaţiei 
pentru însoţitorul 
pensionarului de invaliditate 
încadrat în gradul I de 
invaliditate din sistemul public 
de pensii şi nu la drepturile 
băneşti  ale veteranilor  de 
război.  
Menţionăm că, drepturile 
veteranilor de război sunt 
stabilite prin legi speciale din 
care enumerăm: Legea 
nr.49/1999 privind pensiile 
IOVR şi Legea nr.44/1994 
privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de 
război, republicată. 

13 Art.15. - Cuantumul ajutorului de deces 
se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a)     asiguratului sau pensionarului, la  
1.550 lei; 
b) unui membru de familie al 
asiguratului sau pensionarului, la 775 

Se propune modificarea art.15 astfel: 
Art.15. - Cuantumul ajutorului în caz de 
deces se stabileşte, în condiţiile legii, în 
cazul: 
a)     asiguratului sau pensionarului, la  
1.550 lei; 

Încă nu se înţelege că Statul nu 
dă ajutor de deces. 
Amendamentul vizează 
acoperirea cheltuielilor de 
transport pentru românii care 
mor în străinătate şi pe care 

Cheltuielile legate de 
transportul cetăţenilor români 
decedaţi în străinătate, 
repatriaţi, nu fac obiectul legii 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat. Articolul menţionat se 
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lei. b) unui membru de familie al 
asiguratului sau pensionarului, la 775 lei. 
c) cetăţeanului român care a murit în 
străinătate şi  care va fi repatriat,  i se 
decontează costul transportului. 
 
 
Autori: Domnii senatori Gheorghe 
Funar, Valentin Dinescu, Ilie Petrescu -
PRM 
 

aparţinătorii vor să-i aducă în 
România. 

referă strict la stabilirea 
cuantumului ajutorului de 
deces al asiguratului, 
pensionarului sau al unui 
membru de familie al acestora.  

14 Art.16. - (1) În baza art.18 alin.(2) şi 
(3) din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru anul 2008 cotele de contribuţie 
de asigurări sociale se stabilesc după 
cum urmează : 
A. În perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 
2008: 
a)  pentru condiţii 
 normale de muncă                 29 %; 
b)  pentru condiţii  
deosebite de muncă                34 %; 
c)  pentru condiţii 
 speciale de muncă                 39 %. 
B. Începând cu 1 decembrie 2008: 
a)  pentru condiţii 
 normale de muncă                   27,5 %; 

Se propune modificarea art.16 alin.(1) 
astfel: 
Art.16. - (1) În baza art.18 alin.(2) şi (3) 
din Legea nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 2008 
cotele de contribuţie de asigurări sociale 
se stabilesc după cum urmează : 
     Începând cu 1 ianuarie 2008: 

a) pentru condiţii  
normale de muncă                27,5% 
b) pentru condiţii  
deosebite de muncă              32,5% 
c) pentru condiţii  
speciale de muncă                 37,5% 
 
 
 

Conform Programului de 
Guvernare, în cadrul 
Capitolului 12 – Politica fiscal 
– bugetară, subcapitolul A, 
privind relaxarea fiscală, se 
prevede scăderea contribuţiilor 
la fondurile publice sociale 
(pensii, sănătate, şomaj) 
începând cu anul 2006, astfel 
încât în anul 2008 vor ajunge 
la 39,5%. 
Grăbirea acestei măsuri va 
avea efecte pozitive imediate 
prin creşterea încasărilor la 
fondurile de asigurări sociale şi 
mărirea bazei de impozitare 
prin creşterea numărului de 

Nu se precizează sursa de 
acoperire a minusului de 
venituri. 
La sfârşitul anului 2008 
contribuţiile la asigurările 
sociale vor ajunge la nivelul 
propus prin amendament, 
aceasta în contextul măririi 
pensiilor într-un ritm mai 
accelerat decât cel prevăzut în 
program, dar şi introducerii 
pilonului II de pensii. 
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b)  pentru condiţii 
 deosebite de muncă                 32,5 %; 
c)  pentru condiţii 
 speciale de muncă                   37,5 %. 

Autor: Gabriel Sandu deputat 
independent 
 

salariaţi. 
 
 
 
 

15 
 

Art.16. - (1) În baza art.18 alin.(2) şi 
(3) din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru anul 2008 cotele de contribuţie 
de asigurări sociale se stabilesc după 
cum urmează : 
A. În perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 
2008: 
a)  pentru condiţii 
 normale de muncă                 29 %; 
b)  pentru condiţii  
deosebite de muncă                34 %; 
c)  pentru condiţii 
 speciale de muncă                 39 %. 
B. Începând cu 1 decembrie 2008: 
a)  pentru condiţii 
 normale de muncă                   27,5 %; 
b)  pentru condiţii 
 deosebite de muncă                 32,5 %; 
c)  pentru condiţii 
 speciale de muncă                   37,5 %. 
 

Se propune modificarea art.16 alin.(1) 
astfel: 
Art. 16 alin. (1)  A. În perioada 1 
ianuarie-30 iunie 2008: 
 

a) pentru condiţii normale de muncă 
29%; 

b) pentru condiţii deosebite de 
muncă 34%; 

c) pentru condiţii speciale de muncă 
39%. 

B. Începînd cu 1 iulie 2008: 
a) pentru condiţii normale de muncă 
27,5%; 
b) pentru condiţii deosebite de 
muncă 32,5%; 
c) pentru condiţii speciale de muncă 
37,5%. 

 
Autori: Domnii senatori Gheorghe 
Funar, Valentin Dinescu, Ilie Petrescu -
PRM 

Se asigură respectarea 
Programului de Guvernare 
2005-2008 şi se elimină tenta 
electorală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu se precizează sursa de 
acoperire a minusului de 
venituri. 
La sfârşitul anului 2008 
contribuţiile la asigurările 
sociale se vor reduce cu 1,5 
puncte procentuale, aceasta în 
contextul măririi pensiilor într-
un ritm mai accelerat decât cel 
prevăzut în program, dar şi 
introducerii pilonului II de 
pensii. 

16 Art.16. - (1) În baza art.18 alin.(2) şi Se propune modificarea art.16 alin.(1)  Începând cu 01.02.2008 se Motivaţia amendamentului nu 
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(3) din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
pentru anul 2008 cotele de contribuţie 
de asigurări sociale se stabilesc după 
cum urmează : 
A. În perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 
2008: 
a)  pentru condiţii 
 normale de muncă                 29 %; 
b)  pentru condiţii  
deosebite de muncă                34 %; 
c)  pentru condiţii 
 speciale de muncă                 39 %. 
B. Începând cu 1 decembrie 2008: 
a)  pentru condiţii 
 normale de muncă                   27,5 %; 
b)  pentru condiţii 
 deosebite de muncă                 32,5 %; 
c)  pentru condiţii 
 speciale de muncă                   37,5 %. 
 
(4) Cotele prevăzute la alin.(1) lit.B se 
aplică începând cu veniturile  aferente 
lunii decembrie 2008. 

astfel: 
Art.16. - (1) În baza art.18 alin.(2) şi (3) 
din Legea nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 2008 
cotele de contribuţie de asigurări sociale 
se stabilesc după cum urmează : 
a)  pentru condiţii  
normale de muncă                29 %; 
b)  pentru condiţii  
deosebite de muncă                34 %; 
c)  pentru condiţii 
 speciale de muncă                 39 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se propune eliminarea art.16, alin(4). 
 
Autor: Domnul deputat independent 
Costel Ovidenie 
 

diminuează contribuţia pentru 
pensia de stat cu 2%, procent 
care este prevăzut pentru 
susţinerea pilonului II. O 
diminuare a contribuţiei 
angajatorului va duce la o 
reducere a pensiei de stat cu 
cel puţin 4 procente (creşte cu 
0,5 puncte în fiecare an până în 
2016), ceea ce va avea 
repercusiuni pe termen mediu 
şi lung asupra pensionarilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelaţie cu amendamentul 
propus la art.16 alin.(1). 

este reală, întrucât pensia se 
calculează în funcţie de 
veniturile realizate de asigurat 
şi nu de contribuţia la sistemul 
public de pensii. 
 

17 Art.16. – (4) Cotele prevăzute la 
alin.(1) lit.B se aplică începând cu 

Se propune abrogarea alin.(4). 
 

Nu îşi mai are rostul deoarece 
lit.B a fost abrogată, la alin.(1) 

Se respinge întrucât şi 
amendamentul propus la 
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veniturile aferente lunii decembrie 
2008. 

Autor: Gabriel Sandu deputat 
independent 

rămânând un singur alineat cu  
prevederi. 

poziţia 14 a fost respins. 
 
 

18 Art.16. – (4) Cotele prevăzute la 
alin.(1) lit.B se aplică începând cu 
veniturile  aferente lunii decembrie 
2008. 

Se propune modificarea art.16 alin.(4) 
astfel: 
(4) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. B) se 
aplică începînd cu veniturile aferente 
lunii iulie 2008. 
Autori: Domnii senatori Gheorghe 
Funar, Valentin Dinescu, Ilie Petrescu -
PRM 

Se asigură respectarea 
Programului de Guvernare 
2005-2008 şi se elimină tenta 
electorală. 

Se respinge având în vedere că 
şi amendamentul propus la 
poziţia 15 a fost respins. 

19 Art.17. – (1) În baza art.29 din Legea 
nr.76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi art.7 din 
Legea nr.200/2006 privind constituirea 
şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale, cu 
modificările ulterioare, pentru anul 
2008 se stabilesc următoarele cote ale 
contribuţiilor: 
a) contribuţia datorată de angajatori la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.26 din Legea nr.76/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, este  de 1 %  în perioada 
ianuarie-noiembrie şi de 0,5% începând 
cu luna decembrie; 
b) contribuţia individuală datorată la 

Se propune modificarea lit.a) şi b) ale 
art.17 alin.(1),  astfel: 
a) contribuţia datorată de angajatori la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.26 din Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
este  de 2 %; 
b) contribuţia individuală datorată la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.27 din Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
este de 1%; 
 
Autori: Domnul deputat independent 
Dan Mocănescu şi domnul  deputat PSD 
Corneliu Dida  
 

Există riscul diminuării până la 
extincţie a rolului şi 
competenţelor Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă în privinţa 
stimulării ocupaţionale în plină 
criză a pieţei forţei de muncă. 
Sursa de finanţare: fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Propunerea de reducere a 
cotelor de contribuţii la 
bugetul asigurărilor pentru 
şomaj a avut în vedere evoluţia 
veniturilor şi cheltuielilor 
acestui buget, excedentele 
înregistrate de acesta şi 
reducerea cumulată cu 6 
puncte procentuale a 
contribuţiilor la asigurările 
sociale pe parcursul anului 
2008. 
Menţionăm că bugetul 
asigurărilor pentru  şomaj 
înregistra la sfârşitul lunii 
septembrie a.c. un  excedent 
curent de 729,1 milioane lei 
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bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.27 din Legea nr.76/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, este de 0,5%; 

iar din anii precedenţi 3.056,3 
milioane lei. Gradul de 
realizare a cheltuielilor la 
28.09.2007 era de numai 44% 
din programul aprobat. 
  

20 Art.17. – (1) În baza art.29 din Legea 
nr.76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi art.7 din 
Legea nr.200/2006 privind constituirea 
şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale, cu 
modificările ulterioare, pentru anul 
2008 se stabilesc următoarele cote ale 
contribuţiilor: 
a)contribuţia datorată de angajatori la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.26 din Legea nr.76/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, este  de 1 %  în perioada 
ianuarie-noiembrie şi de 0,5% începând 
cu luna decembrie; 
        
c) contribuţia datorată la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj conform 
art.28 din Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
de către persoanele asigurate în baza 

Se propune modificarea art.17 alin.(1), 
lit.a) şi c) şi alin.(2)  astfel: 
Art.17. – (1) În baza art.29 din Legea 
nr.76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art.7 din Legea 
nr.200/2006 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului de garantare pentru 
plata creanţelor salariale, cu modificările 
ulterioare, pentru anul 2008 se stabilesc 
următoarele cote ale contribuţiilor: 
 
a) contribuţia datorată de angajatori 
la bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.26 din Legea nr.76/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, este  de 0,5 % începând cu 
luna ianuarie 2008; 
c) contribuţia datorată la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj conform 
art.28 din Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
de către persoanele asigurate în baza 

Scăderea cotei de şomaj la 4% 
şi mai ales necesarul tot mai 
mare de forţă de muncă 
justificat de creşterea 
economică, demonstrează 
necesitatea modificării 
propuse. 
Ţinând cont de estimarea 
creşterii numărului de angajaţi 
precum şi creşterii câştigului 
mediu salarial brut pentru  
2008, este justificată 
modificarea acestui alineat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu se precizează sursa de 
acoperire a minusului de 
venituri. Bugetul asigurărilor 
pentru  şomaj a fost 
fundamentat pe baza unor cote 
de contribuţie care să asigure 
finanţarea cheltuielilor acestui 
buget în anul 2008. Reducerea 
veniturilor ar conduce la 
majorarea deficitului bugetului 
general consolidat. 
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contractului de asigurare pentru şomaj 
este de 1,5% în perioada ianuarie-
noiembrie şi de 1%  începând cu luna 
decembrie; 
 
(2) Cotele prevăzute la alin.(1) se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii 
ianuarie 2008 şi respectiv cu cele 
aferente lunii decembrie 2008. 
 

 

contractului de asigurare pentru 
şomaj este de 1% începand cu luna 
ianuarie 2008. 
 
 
(2)Cotele prevăzute la alin.(1) se 
aplică începând cu veniturile aferente 
lunii ianuarie 2008. 
 
 
Autor: Domnul deputat independent 
Gabriel Sandu  

 
 
 
 
 
Toate cotele vor fi aplicate 
începând cu ianuarie 2008, 
conform modificărilor propuse.

21 Art.17. – (1) În baza art.29 din Legea 
nr.76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi art.7 din 
Legea nr.200/2006 privind constituirea 
şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale, cu 
modificările ulterioare, pentru anul 
2008 se stabilesc următoarele cote ale 
contribuţiilor: 
a)contribuţia datorată de angajatori la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.26 din Legea nr.76/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, este  de 1 %  în perioada 
ianuarie-noiembrie şi de 0,5% începând 
cu luna decembrie; 

Se propune modificarea lit.a) şi c) ale 
art.17 alin.(1),  şi alin.(2) astfel: 
 
 
 
 
 
 
 
a) contribuţia datorată de angajatori la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art. 26 din Legea nr. 76/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, este de 1% în perioada 
ianuarie-iunie şi de 0,5% începînd cu 
luna iulie 2008. 

Se asigură respectarea 
Programului de Guvernare 
2005-2008 şi se elimină tenta 
electorală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu se precizează sursa de 
acoperire a minusului de 
venituri ca urmare a reducerii 
cotelor de contribuţii începând 
cu luna iulie în loc de luna 
decembrie. 
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c) contribuţia datorată la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj conform 
art.28 din Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
de către persoanele asigurate în baza 
contractului de asigurare pentru şomaj 
este de 1,5% în perioada ianuarie-
noiembrie şi de 1%  începând cu luna 
decembrie; 
 
(2) Cotele prevăzute la alin.(1) se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii 
ianuarie 2008 şi respectiv cu cele 
aferente lunii decembrie 2008. 
 
 

 
c) contribuţia datorată la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj conform art. 
28 din Legea nr. 76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
de către persoanele asigurate în baza 
contractului de asigurare pentru şomaj 
este de 1,5% în perioada ianuarie-iunie 
şi de 1% începînd cu luna iulie 2008. 
 
 
(2) Cotele prevăzute  la alin. (1) se 
aplică începînd cu veniturile aferente 
lunii ianuarie 2008 şi respectiv cu cele 
aferente lunii iulie 2008. 
 
Autori: Domnii senatori Gheorghe 
Funar, Valentin Dinescu, Ilie Petrescu -
PRM 
 

 
 
 
 
 

22 Art.17. – (1) În baza art.29 din Legea 
nr.76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi art.7 din 
Legea nr.200/2006 privind constituirea 
şi utilizarea Fondului de garantare 
pentru plata creanţelor salariale, cu 
modificările ulterioare, pentru anul 
2008 se stabilesc următoarele cote ale 

Se propune modificarea art.17 alin.(1) şi 
(2) astfel: 
Art.17. – (1) În baza art.29 din Legea 
nr.76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi  ale art.7 din 
Legea nr.200/2006 privind constituirea 
şi utilizarea Fondului de garantare pentru 
plata creanţelor salariale, cu modificările 

 Resursele alocate pentru 
stimularea ocupării şi 
promovarea de măsuri active 
sunt din ce în ce mai puţine şi  
au un impact nesemnificativ. 
Reducerea contribuţiilor la 
fondul de şomaj cu 67% 
(contribuţia angajatului se va 

Propunerea de reducere a 
cotelor de contribuţie la 
bugetul asigurărilor pentru 
şomaj a avut în vedere evoluţia 
veniturilor şi cheltuielilor 
acestui buget şi nu afectează 
măsurile active care se pot 
finanţa din acest buget. 
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contribuţiilor: 
 
a) contribuţia datorată de angajatori la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.26 din Legea nr.76/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, este  de 1 %  în perioada 
ianuarie-noiembrie şi de 0,5% începând 
cu luna decembrie; 
 
b) contribuţia individuală datorată la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.27 din Legea nr.76/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, este de 0,5%; 
 
c) contribuţia datorată la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj conform 
art.28 din Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
de către persoanele asigurate în baza 
contractului de asigurare pentru şomaj 
este de 1,5% în perioada ianuarie-
noiembrie şi de 1%  începând cu luna 
decembrie; 
d) contribuţia datorată de angajator la 
Fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale în conformitate cu 

ulterioare, pentru anul 2008 se stabilesc 
următoarele cote ale contribuţiilor: 
a) contribuţia datorată de angajatori la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.26 din Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
este  de 1,5 %, din care 0,5% vor avea 
ca destinaţie susţinerea comitetelor 
sectoriale,  proporţional cu numărul 
de salariaţi din domeniul de activitate; 
b) contribuţia individuală datorată la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.27 din Legea nr.76/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
este de 1%;   
 
c) contribuţia datorată la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj conform art.28 
din Legea nr.76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, de către 
persoanele asigurate în baza contractului 
de asigurare pentru şomaj este de 1,5%; 
 
 
 
d) nemodificat 
 
 

reduce de la 1% la 0,5% iar 
contribuţia angajatorului se va 
reduce de la 2% la 0,5%), chiar 
şi în condiţiile lărgirii bazei de 
impunere, se face în 
detrimentul măsurilor active de 
ocupare, în condiţiile în care 
există câteva probleme grave 
ce necesită rezolvare. Şomajul 
pe termen lung, numărul mare 
al persoanelor aflate în forme 
precare de ocupare, şomajul în 
rândul tinerilor şi al 
persoanelor vârstnice, sunt 
probleme ce nu se pot rezolva 
fără fonduri şi măsuri active. 
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art.7 alin.(1) din Legea nr.200/2006, cu 
modificările ulterioare, este de 0,25%. 
 
(2) Cotele prevăzute la alin.(1) se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii 
ianuarie 2008 şi respectiv cu cele 
aferente lunii decembrie 2008. 

 
 
 
(2) Cotele prevăzute la alin.(1) se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii 
ianuarie 2008. 
 
Autor: Domnul deputat independent 
Costel Ovidenie 
 
 

 
 
 
Corelaţie cu amendamentul 
propus la art.17 alin.(1). 

23 „Art.17.-(1) 
 b) contribuţia individuală datorată la 
bugetul asigurărilor pentru şomaj 
conform art.27 din Legea nr.76/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, este de 0,5%;” 
 

Se propune la art.17 (1) modificarea 
lit.b) astfel: 
„Art.17.-(1) b) contribuţia individuală 
datorată la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj conform art.27 din Legea 
nr.76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, este de 1%;” 
 
Autori: Domnul deputat Mocanu 
Alexandru grup parlamentar PD 
 
 
 
 
 
 
 

Resursele alocate pentru 
stimularea ocupării şi 
promovarea de măsuri active 
sunt din ce în ce mai puţine şi  
au un impact nesemnificativ. 
Reducerea contribuţiilor la 
fondul de şomaj cu 67% 
(contribuţia angajatului se va 
reduce de la 1% la 0,5% iar 
contribuţia angajatorului se va 
reduce de la 2% la 0,5%), chiar 
şi în condiţiile lărgirii bazei de 
impunere, se face în 
detrimentul măsurilor active de 
ocupare, în condiţiile în care 
există câteva probleme grave 
ce necesită rezolvare. Şomajul 

Propunerea de reducere a 
cotelor de contribuţie la 
bugetul asigurărilor pentru 
şomaj a avut în vedere evoluţia 
veniturilor şi cheltuielilor 
acestui buget şi nu afectează 
măsurile active care se pot 
finanţa din acest buget. 
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pe termen lung, numărul mare 
al persoanelor aflate în forme 
precare de ocupare, şomajul în 
rândul tinerilor şi al 
persoanelor vârstnice, sunt 
probleme ce nu se pot rezolva 
fără fonduri şi măsuri active. 
 
 
 

24 Art.18. – Cota medie a contribuţiilor 
datorate de angajatori în funcţie de 
clasa de risc potrivit Legii nr.346/2002 
privind asigurarea pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se stabileşte la 0,04%. 

Se  propune modificarea art.18 astfel: 
Art.18. – Cota medie a contribuţiilor 
datorate de angajatori în funcţie de clasa 
de risc potrivit Legii nr.346/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabileşte la 
0,5%. 
 
Autori: Domnul deputat independent 
Dan Mocănescu şi domnul deputat PSD  
Corneliu Dida  

Reducerea la 0,04% elimină 
toate componentele profilactice 
în domeniul accidentelor de 
muncă şi bolilor profesionale, 
fără să inducă angajatorilor 
obligaţii corespunzatoare. 
Sursa de finanţare: fonduri de 
rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Veniturile calculate cu cota 
medie de contribuţie datorată 
de angajator pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale 
de 0,04% asigură suma 
necesară pentru acoperirea 
cheltuielilor cu această 
destinaţie. 
Fondurile de rezervă bugetară 
la dispoziţia Guvernului sunt 
prevăzute în bugetul de stat  şi 
nu pot fi utilizate pentru 
finantarea cheltuielilor altor 
bugete componente ale 
bugetului general consolidat. 
 

25 Art.18. – Cota medie a contribuţiilor 
datorate de angajatori în funcţie de 

Se propune modificarea art.18 astfel: 
Art.18. –Cota medie a contribuţiilor 

Sistemul de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 

Veniturile calculate cu cota 
medie de contribuţie datorată 
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clasa de risc potrivit Legii nr.346/2002 
privind asigurarea pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se stabileşte la 0,04%. 

datorate de angajatori în funcţie de clasa 
de risc potrivit Legii nr.346/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabileşte la 
0,4%. 
 
Autor: Domnul deputat independent 
Costel Ovidenie 

profesionale este practic 
desfiinţat, deşi condiţiile de 
muncă nu se îmbunătăţesc. 
Fondul pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale ar fi 
trebuit să înceapă să plătească 
din 2007 indemnizaţii şi 
servicii de sănătate celor care 
au suferit un accident de 
muncă sau au contractat o 
boală profesională. Prin 
reducerea contribuţiilor de la 
0,5% la 0,04%, fondurile vor 
deveni insuficiente şi toată 
strategia din anii trecuţi este în 
zadar. 

de angajator pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale 
de 0,04% asigură suma 
necesară pentru acoperirea 
cheltuielilor cu această 
destinaţie.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


