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                                                                                                    Amendamente                                                                         Anexa  nr.1 

 
admise asupra  proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 

 
 

Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori        
Motivaţia  admiterii 

1 Art.3. - (1) Numărul total al 
locurilor la tratament 
balnear şi odihnă 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, se stabileşte prin 
decizia preşedintelui Casei 
Naţionale de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări 
Sociale cu încadrarea în 
fondurile aprobate prin 
buget.  
 

Alin.(1) al art.3  se modifică şi va avea următorul 
conţinut : 
 
 Art.3. - (1) Numărul total al locurilor la tratament 
balnear şi odihnă 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, 
se stabileşte prin decizia preşedintelui Casei 
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget, 
până cel mai târziu 15 aprilie 2009.  
 
 
Autori: Comisiile  pentru buget, finanţe reunite ale 
Parlamentului 

Este utilă precizarea termenului până la care 
CNPAS stabileşte numărul total al locurilor la 
tratament balnear şi odihnă, precum şi cel care 
poate fi acordat gratuit diverselor categorii sociale 
care au reglementat acest drept prin legi speciale, 
pentru a fi cunoscut atât de beneficiari 
(pensionari, asiguraţi) cât şi de unităţile 
comerciale care au baze de tratament şi odihnă.  

2 Art.15. - (1) Pentru plata 
drepturilor cuvenite pe 
anul 2009, cheltuielile 
pentru transmiterea şi 
achitarea drepturilor 
finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat 
şi a celor din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj 

Alin.(1) al art.15  se modifică şi va avea urrmătorul 
conţinut : 
 
Art. 15. – (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul 
2009, 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 1,03% asupra 
sumelor virate şi se suportă din bugetele din care se 

Sumele aferente cheltuielilor pentru transmiterea 
şi achitarea drepturilor finanţate din  bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj au fost stabilite prin 
aplicarea coeficientului de 1,03% asupra bazei de 
calcul. 
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se stabilesc prin aplicarea 
coeficientului de până la 
1,03% asupra sumelor 
virate şi se suportă din 
bugetele din care se 
finanţează drepturile 
respective. 
 
 

finanţează drepturile respective. 
 
Autori: Comisiile  pentru buget, finanţe reunite ale 

Parlamentului  

3 Art.17.- (1) Cuantumul 
ajutorului de deces se 
stabileşte, în condiţiile 
legii, în cazul: 
 a) asiguratului sau 
pensionarului, la  1.693 lei; 
 b) unui membru de 
familie al asiguratului sau 
pensionarului, la 847 lei. 
 

La art.17, alin.(1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Art.17.- (1) Cuantumul ajutorului de deces se 
stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: 
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.702 lei. 
b) unui membru de familie al asiguratului sau 
pensionarului, la   851 lei. 
 
Autori: dep. Kerekes Károly, Erdei D. István, Lakatos 
Petru, Sen. Albert Álmos – UDMR ; 
 Comisiile  pentru buget, finanţe reunite ale 
Parlamentului 

Potrivit art.126 alin.(2) din Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, ajutorul de 
deces pentru asigurat sau pensionar  se stabileşte 
anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de 
stat şi nu poate fi mai mic decât valoarea salariului 
mediu brut pe economie prognozat, utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat.  
Întrucât prin OUG nr.226/2008 privind unele 
măsuri financiar-bugetare, a fost stabilit cuantumul 
ajutorului de deces la nivelul de 1.702 lei şi 
respectiv 851 lei, se propune menţinerea acestor 
niveluri, diferenţele fiind nesemnificative şi pot fi 
suportate în limita fondurilor aprobate în bugetul 
asigurărilor sociale de stat, prin redistribuire de la 
alte naturi de cheltuieli. 

 
 


