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ALE 
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  Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de lege pentru 

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. (L579/2020, PLx492/2020)    

 

 
PREŞEDINTE,  

 

Senator Viorel ARCAȘ     

 

                            

PREŞEDINTE,  

 

Deputat Sorin LAZĂR  
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New Stamp
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RAPORT COMUN 

 

asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2020 

 

 

 

  În conformitate cu prevederile art.21 și 22 din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Comisia pentru buget, finanțe, 

activitate bancară și piață de capital a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci a Camerei Deputaților, au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu proiectul de 

lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.136/2020 pentru 

rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, transmis prin 

adresele L579/2020, respectiv PLx492/2020, în vederea întocmirii unui raport 

comun.  

 

   

  Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, 

iar  Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților și Comisia 

pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului au avizat negativ proiectul de 

Lege. 

 

  La dezbaterea proiectului de Lege a participat domnul Alin Ignat - 

secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.    

 

  Potrivit art.13 pct.2 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 

Deputaților și Senatului,  membrii celor două comisii s-au întrunit în ședință comună 

online, în data de 16 septembrie 2020 și au hotărât, cu majoritate de voturi, să 

propună spre dezbatere și adoptare, plenului Parlamentului, un raport comun de 

adoptare a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 
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Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 

anul 2020, cu amendamentul admis prezentat în Anexă. 

 

  În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 

76 alin.(2) din Constituția României. 

 

 

PREŞEDINTE,  

 

Senator Viorel ARCAȘ     

  

PREŞEDINTE,  

 

Deputat Sorin LAZĂR  
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Anexă 

AMENDAMENTE ADMISE 

În urma examinării online, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 

Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.136/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

1.   Titlul legii: 

LEGE                                                               

pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr.136/2020 pentru 

rectificarea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2020 

 

2.   Articol unic. -  Se  aprobă  Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.136 din 14 august 

2020 pentru rectificarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.752 din 18 august 

2020, cu următoarea modificare:  

 

3.  Titlul ordonanței de urgență: 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ                    

pentru rectificarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

Nemodificat  

4.  Articolul 3 

 

 

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat 

aferent sistemului public de pensii pe anul 

1.Articolul 3 alineatul (1) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

 

(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat 

aferent sistemului public de pensii pe anul 

Este necesară mentinerea subventiei de la 

bugetul de stat pentru asigurarea 

respectării prevederilor Legii nr. 

127/2019 si acoperirea suplimentară a 

diminuării veniturilor curente la BASS 
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Nr. 

crt. Text ordonanță de urgență nr.136/2020 
Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivarea admiterii/respingerii  

 

2020 se diminuează la venituri cu suma 

de 6.823.015 mii lei prin diminuarea 

veniturilor curente cu suma de 427.076 

mii lei și a subvenției acordate de la 

bugetul de stat cu suma de 6.395.939 

mii lei, iar la cheltuieli se diminuează 

atât la credite de angajament, cât și la 

credite bugetare cu suma de 6.823.015 

mii lei. 

 

2020 se diminuează la venituri cu suma 

de 427.076 mii lei , subvenția de la 

bugetul de stat majorându-se cu aceeași 

sumă. 

 

Autori : Grupurile Parlamentare ale PSD 

din cadrul Camerei Deputatilor si 

Senatului 

 

Sursa de finanţare: 

Bugetul Ministerului Finanțelor Publice – 

Actiuni Generale 
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