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BBIIRROOUURRIILLEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  
AALLEE  

CCEELLOORR  DDOOUUAA  CCAAMMEERREE  AALLEE  PPAARRLLAAMMEENNTTUULLUUII   
  
  
 Va inaintam, alaturat, raportul comun la proiectul de lege pentru 
aprobarea contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale 
de stat pe anul 2012  si a contului general anual de executie a bugetului 
asigurarilor pentru somaj pe anul 2012 L547/2013 si PLX 414/2013. 
Comisiile au analizat proiectul de lege, precum si Raportul public al Curtii 
de Conturi pe anul 2012. 
  
  

PPrreesseeddiinnttee ,,                                                                               PPrreesseeddiinnttee ,,   
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R A P O R T   C O M U N  
la 

proiectul de lege pentru aprobarea contului general anual de executie a 
bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 si  

a contului general anual de executie a 
 bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul 2012 

 
 

Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a 

Senatului si Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor, 

prin adresele L547/2013 si PLX 414/2013 au fost sesizate pentru dezbateri 

in fond si intocmirea raportului comun la proiectul de lege pentru aprobarea 

contului general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat pe 

anul 2012 si a contului general anual de executie a bugetului asigurarilor 

pentru somaj pe anul 2012. 

Contul general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de 

stat pe anul 2012 si contul general anual de executie a bugetului asigurarilor 
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pentru somaj pe anul 2012 au fost intocmite in structura bugetului aprobat 

prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat nr.2942011, asa cum  a fost 

modificata prin ordonantele de rectificare a bugetului.  

Comisiile au analizat proiectul de lege, precum si Raportul public al 

Curtii de Conturi pe anul 2012, si au retinut urmatoarele: 

 

I. Executia bugetului asigurarilor sociale de stat 

Din executia bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 a 

rezultat un excedent de 236,5 milioane lei, pe seama excedentului  

sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.  

Veniturile incasate insumeaza 48.849,6 milioane lei, inclusiv 

subventiile de la bugetul de stat, din care venituri ale sistemului public de 

pensii 48.518,6 milioane lei si venituri ale sistemului de asigurare pentru 

accidente de munca si boli profesionale 331,0 milioane lei. 

Cheltuielile efectuate sunt in suma de  48.613,1 milioane lei, din care 

cheltuieli ale sistemului public de pensii 48.518,6 milioane lei si cheltuieli 

ale sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 

94,5 milioane lei. 

La cheltuieli s-a inregistrat o economie  de 174,0 milioane lei, din care 

la sistemul public de pensii 169,4 milioane lei, iar la sistemul de asigurare 

pentru accidente de munca si boli profesionale 4,6 milioane lei. 

 Veniturile totale au fost cu 90,2 milioane lei mai mici fata de 

prevederile bugetare definitive, rezultate din reducerea cu 169,4 a  

veniturilor la sistemul public de pensii si cresterea veniturilor in sistemul de 

asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale cu 79,2 milioane 

lei. 
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II. Executia bugetului asigurarilor pentru somaj 

 

Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj incasate in anul 2012 

sunt in suma de 1.891,9 milioane lei, iar cheltuielile realizate insumeaza  

1.736,1 milioane lei.  

Din executia bugetului asigurarilor pentru somaj pe anul  2012 a 

rezultat un excedent de 155,8 milioane lei, rezultat pe seama deficitului din 

sistemul asigurarilor pentru somaj in suma de 49,7 milioane lei si din 

excedentul fondului de garantare pentru plata creantelor salariale in suma de 

205,5 milioane lei. 

La cheltuieli s-a inregistrat o economie  de 118,5 milioane lei, iar  

veniturile au fost cu 157,3 milioane lei mai mici decat prevederile bugetare 

definitive.  

Concluzii 

 Auditul financiar asupra contului anual de executie a bugetului  

asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 efectuat de Curtea de Conturi s-a 

desfasurat la Casa Nationala de Pensii Publice, ordonator principal de credite 

si la 21 case teritoriale de pensii. 

In domeniul asigurarilor pentru somaj Curtea de Conturi a efectuat 

verificari la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si 24 

unitati din subordine, dintre care 16 Agentii Judetene pentru Ocuparea Fortei 

de Munca, 7 Centre Regionale de Formare Profesionala a Adultilor si 

Centrul National de Formare Profesionala a Personalului Propriu Rasnov, 

jud. Brasov. 

Principalele constatari rezultate in urma auditului financiar al Curtii de 

Conturi asupra bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 sunt 

abateri si nereguli determinate de incalcarea legislatiei privind finantele 
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publice, proprietatea publica, contabilitatea si achizitiile publice, care au 

condus la estimarea unor prejudicii pe seama surselor bugetului asigurarilor 

sociale de stat. 

Opinia de audit exprimata asupra executiei bugetului asigurarilor 

sociale de stat pe anul 2012 este o opinie adversa, avand in vedere ca 

situatiile financiare pe anul 2012 ale Casei Nationale de Pensii Publice nu 

respecta principiile legalitatii si regularitatii si nu ofera o imagine fidela si 

reala  a pozitiei financiare.  

Pentru valorificarea constatarilor, rezultate atat la nivelul caselor 

teritoriale de pensii cat si a Casei Nationale de Pensii Publice, Curtea de 

Conturi a emis decizii prin care a dispus masurile pe care Casa Nationala de 

pensii Publice si casele teritoriale de pensii trebuie sa le duca la indeplinire, 

in vederea inlaturarii abaterilor constatate si intrarii in legalitate. 

De asemenea Curtea de Conturi a exprimat o opinie adversa si asupra 

executiei bugetului asigurarilor pentru somaj, avand in vedere ca situatiile 

financiare pe anul 2012 nu ofera o imagine fidela si reala sub toate aspectele 

semnificative a activelor, pozitiei financiare, precum si a performantei 

financiare si a rezultatului patrimonial. 

 

Proiectul de lege a primit avize favorabile de la:  

- Consiliul Legislativ (aviz nr.649 /02.07.2013);  

- Consiliul Economic si Social (aviz nr.2104/02.07.2013);   

 

In urma dezbaterilor, Comisiile au hotarat, cu majoritate de voturi, sa 

adopte raport de admitere a proiectului de lege, in forma prezentata de 

Guvern.   
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Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a 

Senatului si Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor 

supun Parlamentului pentru dezbatere si adoptare raportul de admitere si 

proiectul de lege.  

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare si urmeaza a fi 

adoptat potrivit prevederilor articolului 76 alin.(2) din Constitutia Romaniei, 

republicata.   

  

 

PPrreesseedd iinn ttee ,,                                                                               PPrreesseedd iinn tt ee ,,   
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