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                  ANEXA 2        
LISTA 

             cu erori materiale de redactare la proiectul de Lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2008 
 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
                                                                              (completează Anexa corespunzătoare din raport) 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/autori Motivaţia amendamentului 

1. Art. 16 alin. (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 % 
b) pentru condiţii deosebite de muncă         32 % 
c) pentru condiţii speciale de muncă            37 % 
 
 
Art. 16 alin. (4) 
Cotele prevăzute la alin. (1) lit. B, se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii decembrie  

Art. 16 alin. (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 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 16 alin.(4) 
Se elimină. 
 

Majorarea pensiilor concomitent cu 
transferul a 2% din contribuţiile de 
asigurări sociale la fondurile private 
de pensii pun presiune pe sistemul 
public de pensii în 2008. 
Suplimentarea acestei presiuni prin 
reducerea cotelor de contribuţii ar 
expune sistemul la un şoc puternic 
pe termen scurt. 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 repercursiuni pe 
termen mediu şi lung asupra 
pensionarilor.  
 
 
 
Corelaţie cu amendamentul propus 
la Art. 16 alin. (1)  
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2.  Art. 17 – alin. (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 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 art. 7 alin. (1) din Legea nr. 
200/2006, cu modificările ulterioare, este de 

Art. 17 – alin. (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 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%; 
 
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 3 %; 
 
 
 
d) nemodificat 
 
 
 

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 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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0,25%. 
 
Art. 17 – alin. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se 
plică începând cu veniturile aferente lunii 
ianuarie 2008 şi respectiv cu cele aferente lunii 
decembrie 2008. 

 
 
Art. 17 – alin. (2) Cotele prevăzute la alin. (1) se plică 
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2008. 
 
 
Autori: deputat Gheorghe Barbu – PD 
            deputat Alexandru Mocanu - PD 

 


