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                                                                                             Amendamente                                                                               Anexa  nr.2 

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

 
 

Nr. 
crt. 

 

Text iniţial Amendamente 
propuse/Autori 

Motivaţia amendamentului Motivaţia respingerii 

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.  
 

 
Se elimină. 
 
Iniţiatori: Deputaţi UDMR 
Kerekes Karoly, Erdei D. 
Istvan, Lakatos Petru şi 
Senator UDMR Albert 
Almos 

Numărul total al locurilor la tratament 
balnear şi odihnă se stabileşte prin 
Legea bugetului asigurărilor sociale de 
stat. Conform Legii nr.19/2000, CNPAS 
nu are atribuţii de a stabili numărul 
locurilor de tratament balnear şi odihnă. 
Aceste atribuţii îi revin Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi 
se stabilesc prin Legea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât s-au avut în 
vedere prevederile 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 
Statutul CNPAS aprobat prin HG 
nr.13/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, CNPAS 
organizează şi administrează sistemul 
de trimitere la tratament balnear.  
  

2 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 

Art.3. - (1) În anul 2009, 
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 

Având în vedere că este un buget de 
austeritate, acestea trebuie menţinute la 
acelaşi nivel ca în anul 2008.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât s-au avut în 
vedere prevederile 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 
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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. 
 
(2) Fondurile alocate 
decontării biletelor de 
odihnă nu pot depăşi 10% 
din totalul fondurilor 
aprobate pentru 
cheltuielile cu biletele de 
tratament balnear şi 
odihnă la capitolul 
« Asigurări şi asistenţă 
socială », titlul « Asistenţă 
socială », alineatul 
« Ajutoare sociale în 
natură ». 
(3) Numărul locurilor la 
tratament balnear ce se 
acordă gratuit nu poate 
depăşi 15% din numărul 
total al locurilor 
contractate. 
  
 
 

număr de până la 
550.000 de locuri, din 
care 450.000 de locuri 
la tratament balnear şi 
100.000 de locuri la 
odihnă.  
 
 
(2) 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.  
 
 
 
 
 (3) În anul 2009 se pot 
acorda gratuit până la 
60.000 de bilete, 
conform 
reglementărilor în 
vigoare, persoanelor 
ale căror drepturi sunt 
stabilite prin lege.  
   
Iniţiatori: Deputat PNL 
Dobre Paul Victor, 
Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat 
PNL Săpunaru Nini, 
Deputat PNL Holban Titi, 

Statutul CNPAS aprobat prin HG 
nr.13/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, CNPAS 
organizează şi administrează sistemul 
de trimitere la tratament balnear.   
La fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2009 s–au avut în vedere un număr 
de 476.000 locuri la tratament 
balnear, din care 6.000 locuri se pot 
utiliza în cadrul sistemului de asigurări 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică textul propus întrucât la 
alin.(3) este prevăzut că numărul 
locurilor la tratament balnear acordate 
gratuit nu poate depăşi 15% din 
numărul total al locurilor contractate, 
ceea ce reprezintă 71.400 de locuri, 
superior numărului de locuri propus 
prin amendament. 
 



 3

Senator Câmpanu Liviu, 
Senator Nedelcu Vasile, 
Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

3 Art.3. -  La art.3, după alin.(3) se 
introduc 6 alineate noi, 
alin.(31) – (36), cu 
următorul cuprins: 
(31) Durata sejurului 
unui bilet de odihnă în 
anul 2009 este de 6 zile. 
 
 
(32) În cursul unui an 
calendaristic se poate 
elibera un singur bilet 
de tratament balnear 
sau de odihnă aceluiaşi 
beneficiar. 
 
 
 
 
(33) Biletele de 
tratament balnear se 
distribuie asiguraţilor 
sistemului public de 
pensii, sistemului de 
asigurare pentru 
accidente de muncă şi 
boli profesionale, 
precum şi 
pensionarilor, de către 
casele teritoriale de 
pensii.  
(34) Biletele de odihnă 

Având în vedere că este un buget de 
austeritate, acestea  trebuie menţinute 
la acelaşi nivel ca în anul 2008. De 
asemenea, nu sunt menţionate 
prevederi importante cum ar fi durata 
sejurului unui bilet de odihnă sau faptul 
că se poate elibera un singur bilet de 
tratament balnear sau de odihnă 
aceluiaşi beneficiar.  
 
 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât s-au avut în 
vedere prevederile 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 
Statutul CNPAS aprobat prin HG 
nr.13/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, CNPAS 
organizează şi administrează sistemul 
de trimitere la tratament balnear.  
Considerăm că prevederea nu face 
obiectul legii bugetare anuale, 
aspectul respectiv putând fi 
reglementat prin decizia preşedintelui 
CNPAS. 
 
Nu se justifică, deoarece  acest 
aspect este reglementat la art.24 lit. 
K) din Statutul CNPAS aprobat prin 
HG nr.13/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică deoarece potrivit 
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finanţate în anul 2009 
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 
recuperează de la 
bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului 
Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, de la 
capitolul "Asigurări şi 
asistenţă socială" la 
titlul "Transferuri între 
unităţi ale 
administraţiei publice" 
din prevederile 
bugetului pe anul 2009. 
(35) 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 şi 
Solidarităţii Sociale.  
(36) Biletele de odihnă 

art.3(2) din proiectul de lege fondurile 
alocate decontării biletelor de odihnă 
nu pot depăşi 10% din totalul 
fondurilor aprobate pentru cheltuielile 
cu biletele de tratament balnear şi 
odihnă la capitolul « Asigurări şi 
asistenţă socială », titlul « Asistenţă 
socială », alineatul « Ajutoare sociale 
în natură ». 
În anul 2009 nu se mai pot susţine de 
la bugetul de stat diferenţele la 
contravaloarea biletelor de odihnă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectele nu fac obiectul legii 
bugetare anuale. Apreciem că 
aspectele referitoare la acordarea 
biletelor de tratament balnear pot fi 
reglementate prin decizie a 
Preşedintelui CNPAS.  
 
 
 
 
 
 
Aspectele nu fac obiectul legii 
bugetare anuale. 
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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 
legii, dacă însoţesc 
titularii de drept.  
 
Iniţiatori: Deputat PNL 
Dobre Paul Victor, 
Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat 
PNL Săpunaru Nini, 
Deputat PNL Holban Titi, 
Senator Câmpanu Liviu, 
Senator Nedelcu Vasile, 
Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 

 
 
 
 
 

4 Art.16. – (1) Valoarea 
punctului de pensie este 
de 718,4 lei de la 1 aprilie 
2009 şi de 732,8 lei de la 
1 octombrie 2009.               
 
 
 
 

La art.16, alin.(1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.16. - (1) Valoarea 
punctului de pensie este 
de 761,85 lei 
reprezentând  45% din 
salariul mediu 
prognozat folosit la 
fundamentarea 
bugetului asigurărilor 
Sociale de Stat pe anul 

Trebuie respectată  Legea nr.250/2007 
pentru modificarea Legii nr.19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale. Atâta timp 
cât bugetul nu este excedentar, trebuie 
respectată legea. 
  
Sursa de finanţare: Bugetul asigurărilor 
sociale de stat aferent sistemului public 
de pensii 

Prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul bugetar, s-a 
aprobat ca prevederile art.80 alin.(3) 
din Legea nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare,  să nu se 
aplice în anul 2009. 
La stabilirea valorii punctului de 
pensie pe anul 2009  s-a avut în 
vedere nivelul inflaţiei prognozate 
pentru acest an, în condiţiile asigurării 
sustenabilităţii  bugetare.  
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2009 şi se acordă 
începând cu data de 1 
ianuarie 2009. 
 
Iniţiatori: Deputat PNL 
Dobre Paul Victor, 
Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat 
PNL Săpunaru Nini, 
Deputat PNL Holban Titi, 
Senator Câmpanu Liviu, 
Senator Nedelcu Vasile, 
Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

5 Art.16. – (1) Valoarea 
punctului de pensie este 
de 718,4 lei de la 1 aprilie 
2009 şi de 732,8 lei de la 
1 octombrie 2009.               
 
 
 
 
 
 

La art.16, alin.(1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art.16. – (1) Valoarea
punctului de pensie
este de 761,85 lei de la
1 aprilie 2 0 0 9 .  
 
Autori: dep. Kerekes 
Károly, Erdei D. István, 
Lakatos Petru, Sen. 
Albert Álmos - UDMR 
 

Conform art.80 alin.(3) din Legea 
nr.19/2000, valoarea punctului de 
pensie este de 45 % din salariul 
mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat, 
începând cu 1 ianuarie 2009. Salariul 
mediu brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat 
prevăzut de Guvern este de 1.693 lei. 
Pentru a fi respectată prevederea 
legală existentă. 
 

Prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului privind reglementarea unor 
măsuri în domeniul bugetar, s-a 
aprobat ca prevederile art.80 alin.(3) 
din Legea nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare,  să nu se 
aplice în anul 2009. 
La stabilirea valorii punctului de 
pensie pe anul 2009  s-a avut în 
vedere nivelul inflaţiei prognozate 
pentru acest an, în condiţiile asigurării 
sustenabilităţii  bugetare. 

6 
 

Art.18. - (1) În baza 
prevederilor art.18 alin.(2) 
şi (3) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
pentru anul 2009 cotele de 
contribuţie de asigurări 
sociale se stabilesc după 

nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 

Prin OUG nr.226 din 30 decembrie 
2008, Guvernul a considerat, că este 
necesară stabilirea cotelor de contribuţii 
de asigurări sociale care se vor utilizate 
începând cu anul 2009, întrucât vizează 
interesul public şi constituie situaţii de 
urgenţă.  Având în vedere, faptul că, 
dacă Guvernul a considerat la data de 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Guvernul a 
stabilit împreună cu patronatele şi 
sindicatele cotele de contribuţie având 
în vedere asigurarea sustenabilităţii 
sistemului de pensii, precum  şi 
imposibilitatea acordării  de subvenţii 
de la bugetul de stat pentru  anul 
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cum urmează :   
a) 31,3% pentru condiţii 
normale de muncă, 
datorată   de 
angajator şi angajaţi, din 
care 10,5% datorată de  
  angajaţi şi 
20,8 % datorată de 
angajatori ; 
b) 36,3% pentru condiţii 
deosebite de muncă, 
datorată  de angajator 
şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de  angajaţi şi 
25,8% datorată de 
angajatori ; 
c)  41,3% pentru condiţii 
speciale de muncă, 
datorată   de 
angajator şi angajaţi, din 
care 10,5% datorată de 
  angajaţi   şi 
30,8% datorată de 
angajatori. 
 
 
 

 
 
 
a) 28% pentru condiţii 
normale de muncă, 
datorată de angajator şi
angajaţi, din care 9,5%
datorată de angajaţi şi 
18,5 % datorată de 
angajatori ; 
b) 33 % pentru condiţii 
deosebite de muncă, 
datorată de angajator şi
angajaţi, din care 9,5%
datorată de angajaţi şi 
23,5% datorată de 
angajatori ; 
c) 38% pentru 
condiţii speciale de 
muncă, datorată de
angajator şi angajaţi,
din care 9,5% datorată
de angajaţi şi 28,5% 
datorată de angajatori. 
 
Autori: dep. Kerekes 
Károly, Erdei D. István, 
Lakatos Petru, Sen. 
Albert Álmos - UDMR 
 

30 decembrie 2008 ca nivelul 
contribuţiilor să fie de:  
a) 28% pentru condiţii normale de 
muncă, datorată de angajator şi
angajaţi, din care 9,5% datorată de 
angajaţi şi 18,5 % datorată de 
angajatori ; 
b) 33 % pentru condiţii deosebite de 
muncă, datorată de angajator şi
angajaţi, din care 9,5% datorată de 
angajaţi şi 23,5% datorată de angajatori 
; 
c) 38% pentru condiţii speciale de 
muncă, datorată de angajator şi
angajaţi, din care 9,5% datorată de 
angajaţi şi 28,5% datorată de 
angajatori, 
consider că după  nici o lună şi jumătate 
este total nefondată mărirea acestor 
contribuţii cu cca. 3%. Ca urmare, 
propun să fie adoptate nivelurile 
prevăzute în ordonanţa de urgenţă. 
Mai mult, având în vedere situaţia 
economică în care se află România, 
desfiinţarea masivă a locurilor de 
muncă, considerăm că această creştere 
a contribuţiilor va determina şi mai 
multe disponibilizări şi va sprijini munca 
la negru. În asemenea criză economică 
angajatorii trebuie să fie sprijiniţi şi nu 
sufocaţi. 

2009, dar şi datorită constrângerilor 
bugetare de reducere a deficitului 
bugetar. 
 

7 Art.18. - (1) În baza 
prevederilor art.18 alin.(2) 
şi (3) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
pentru anul 2009 cotele de 

Art.18. - (1) În baza 
prevederilor art.18 alin 
(2) şi (3) din Legea nr. 
19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
pentru anul 2009 cotele 

Prin creşterea cotelor de contribuţie 
pentru angajatori se vor căuta diverse 
forme de ocolire a angajărilor pe bază 
de contract de muncă, va creşte 
evaziunea fiscală în ceea ce priveşte 
plata contribuţiilor, folosindu-se 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Guvernul a 
stabilit împreună cu patronatele şi 
sindicatele cotele de contribuţie având 
în vedere asigurarea sustenabilităţii 
sistemului de pensii, precum  şi 
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contribuţie de asigurări 
sociale se stabilesc după 
cum urmează :   
   
a)  31,3% pentru condiţii 
normale de muncă, 
datorată  de angajator 
şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de   angajaţi şi 
20,8 % datorată de 
angajatori ; 
b) 36,3% pentru condiţii 
deosebite de muncă, 
datorată  de angajator 
şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de angajaţi şi 
25,8% datorată de 
angajatori ; 
c)  41,3% pentru condiţii 
speciale de muncă, 
datorată  de angajator 
şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de angajaţi   şi 
30,8% datorată de 
angajatori. 
 
 
 
 
 

de contribuţie de 
asigurări sociale se 
stabilesc după cum 
urmează: 
a) 27,5% pentru condiţii
normale de muncă,
datorată de angajator şi
angajaţi, din care 9,5%
datorată de angajaţi şi
18% datorată de
angajatori; 
 
b) 32,5% pentru condiţii 
deosebite de muncă,  
datorată de angajator şi 
angajaţi, din care 9,5% 
datorată de angajaţi şi 
23% datorată de 
angajatori; 
c) 37,5% pentru condiţii 
speciale de muncă,  
datorată de angajator şi 
angajaţi, din care 9,5% 
datorată de angajaţi şi 
29% datorată de 
angajatori. 
 
Iniţiatori: Deputat PNL 
Dobre Victor Paul, 
Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat 
PNL Săpunaru Nini, 
Deputat PNL Holban Titi, 
Senator Câmpanu Liviu, 
Senator Nedelcu Vasile, 
Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 

angajarea prin contract de prestări 
servicii, drepturi de autor, etc.  
 
 

imposibilitatea acordării  de subvenţii 
de la bugetul de stat pentru  anul 
2009, dar şi datorită constrângerilor 
bugetare de reducere a deficitului 
bugetar. 
 



 9

8 Art.18. - (1) În baza 
prevederilor art.18 alin.(2) 
şi (3) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
pentru anul 2009 cotele de 
contribuţie de asigurări 
sociale se stabilesc după 
cum urmează :   
    
a)  31,3% pentru condiţii 
normale de muncă, 
datorată  de angajator 
şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de     angajaţi şi 
20,8 % datorată de 
angajatori ; 
b) 36,3% pentru condiţii 
deosebite de muncă, 
datorată  de angajator 
şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de angajaţi şi 
25,8% datorată de 
angajatori ; 
c)  41,3% pentru condiţii 
speciale de muncă, 
datorată  de angajator 
şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de angajaţi   şi 
30,8% datorată de 
angajatori. 
 
 

Art.18. - (1) În baza 
prevederilor art.18 alin 
(2) şi (3) din Legea nr. 
19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
pentru anul 2009 cotele 
de contribuţie de 
asigurări sociale se 
stabilesc după cum 
urmează: 
a) 27,5% pentru condiţii 
normale de muncă, 
datorată de angajator şi 
angajaţi, din care 9,5% 
datorată de angajaţi şi 
18% datorată de 
angajatori; 
b) 32,5% pentru condiţii 
deosebite de muncă,  
datorată de angajator şi 
angajaţi, din care 9,5% 
datorată de angajaţi şi 
23% datorată de 
angajatori; 
c) 37,5% pentru condiţii 
speciale de muncă,  
datorată de angajator şi 
angajaţi, din care 9,5% 
datorată de angajaţi şi 
28% datorată de 
angajatori. 
 
 
Iniţiatori: Senatori PD-L 
Urban Iulian, Sorina 
Plăcintă, Sorin 
Fodoreanu 

Anul 2009 este unul în care, majoritatea 
IMM-urilor româneşti stau pe un fir de 
aţă deasupra prăpastiei falimentului. În 
aceste vremuri de criză, în care agenţii 
economici nu se pot credita decât pe 
bugetul de stat (fie pentru a plăti 
eşalonat taxele şi impozitele fără să fie 
penalizaţi, fie să obţină scutiri sau 
reduceri), acum când toate guvernele 
din lume micşorează taxele, acordă 
facilităţi agenţilor economici pentru ca 
aceştia la rândul lor să creeze locuri de 
muncă şi să mărească cheltuielile 
pentru investiţii, majorarea contribuţiilor 
CAS nu constituie o măsură de ieşire 
din criză sau de diminuare a efectelor 
acesteia. 
 
Raportat la actuala situaţie economică 
în condiţiile în care efectele crizei sunt 
resimţite tot mai profund, atât de agenţii 
economici (copleşiţi de lipsa de 
lichidităţi, s.a.), cât şi de angajaţi (cu 
datorii tot mai mari şi ameninţaţi de 
somaj), generat de nevoia de susţinere 
a acestor două categorii şi implicit a 
economiei naţionale, în scopul 
menţinerii locurilor de muncă şi evitării 
procedurii muncii “la negru”, considerăm 
că se impune menţinerea contribuţiilor 
la asigurările sociale la cotele de 
contribuţii aferente lunii decembrie 
2008, prevăzute în Legea (nr.387/2007) 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2008. 
 
În completarea motivaţiei de mai sus 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Guvernul a 
stabilit împreună cu patronatele şi 
sindicatele cotele de contribuţie având 
în vedere asigurarea sustenabilităţii 
sistemului de pensii, precum  şi 
imposibilitatea acordării  de subvenţii 
de la bugetul de stat pentru  anul 
2009, dar şi datorită constrângerilor 
bugetare de reducere a deficitului 
bugetar. 
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semnalăm următoarea situaţie:  
pentru un agent economic de 
dimensiuni mici , dar care însă are toate 
datoriile către stat plătite şi nu 
efectuează nimic “la negru”, măsura de 
majorare a CAS-ului pare total 
nepotrivită, indiferent care ar putea fi 
motivaţia din spatele acesteia 
(creşterea valorii punctului de pensie, 
etc.) deoarece: 

- nu ajută menţinerea 
 pe piaţă, ci dimpotrivă împovărează şi 
mai tare  

- pentru salariat, este 
încurajată ideea salarizării cu un venit 
mediu pe contractul încheiat şi diferenţa 
prin diverse metode de evitare a 
impunerii fiscale din următoarele 
considerente: 
a) cotizăm la un sistem, care aşa după 
cum “evoluează” lucrurile este puţin 
probabil să ajungem vreodată să 
“încasăm pensie de la stat”; 
b) plătim asigurări de sănătate, dar 
serviciile medicale de care ne folosim 
cu adevărat sunt cele private pe care fie 
le plăteşte angajatorul, fie le plăteşte 
direct angajatul;    
c) nu beneficiem de medicamente 
compensate, întrucât în ultima parte a 
lunii nu mai există; 
d) cumpărăm rechizite pentru elevi în 
ciclul primar pentru ca aceştia să poată 
studia în condiţii optime. 
 
Faţă de cele de mai sus, contribuabililor 
li se conturează ideea achitării unor 
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costuri de care nu ajung să beneficieze 
în condiţii normale.  

9 Art.18. - (1) În baza 
prevederilor art.18 alin.(2) 
şi (3) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
pentru anul 2009 cotele de 
contribuţie de asigurări 
sociale se stabilesc după 
cum urmează :   
    
a)  31,3% pentru condiţii 
normale de muncă, 
datorată  de angajator 
şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de     angajaţi şi 
20,8 % datorată de 
angajatori ; 
b) 36,3% pentru condiţii 
deosebite de muncă, 
datorată  de angajator 
şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de angajaţi şi 
25,8% datorată de 
angajatori ; 
c)  41,3% pentru condiţii 
speciale de muncă, 
datorată  de angajator 
şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de angajaţi   şi 
30,8% datorată de 
angajatori. 
(2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări 
sociale prevăzută la 
alin.(1) este inclusă şi cota 

Art.18. - (1) În baza 
prevederilor art.18 alin 
(2) şi (3) din Legea nr. 
19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
pentru anul 2009 cotele 
de contribuţie de 
asigurări sociale se 
stabilesc după cum 
urmează: 
a) 27,5% pentru condiţii 
normale de muncă, 
datorată de angajator şi 
angajaţi, din care 9,5% 
datorată de angajaţi şi 
18% datorată de 
angajatori; 
b) 32,5% pentru condiţii 
deosebite de muncă,  
datorată de angajator şi 
angajaţi, din care 9,5% 
datorată de angajaţi şi 
23% datorată de 
angajatori; 
c) 37,5% pentru condiţii 
speciale de muncă,  
datorată de angajator şi 
angajaţi, din care 9,5% 
datorată de angajaţi şi 
28% datorată de 
angajatori. 
 
 
Iniţiator: Senator Urban I 
Iulian Grupul 

Anul 2009 este unul în care, majoritatea 
IMM-urilor româneşti stau pe un fir de 
aţă deasupra prăpastiei falimentului. În 
aceste vremuri de criză, în care agenţii 
economici nu se pot credita decât pe 
bugetul de stat (fie pentru a plăti 
eşalonat taxele şi impozitele fără să fie 
penalizaţi, fie să obţină scutiri sau 
reduceri), acum când toate guvernele 
din lume micşorează taxele, acordă 
facilităţi agenţilor economici pentru ca 
aceştia la rândul lor să creeze locuri de 
muncă şi să mărească cheltuielile 
pentru investiţii, majorarea contribuţiilor 
CAS nu constituie o măsură de ieşire 
din criză sau de diminuare a efectelor 
acesteia. 
 
Raportat la actuala situaţie economică 
în condiţiile în care efectele crizei sunt 
resimţite tot mai profund, atât de agenţii 
economici (copleşiţi de lipsa de 
lichidităţi, s.a.), cât şi de angajaţi (cu 
datorii tot mai mari şi ameninţaţi de 
somaj), generat de nevoia de susţinere 
a acestor două categorii şi implicit a 
economiei naţionale, în scopul 
menţinerii locurilor de muncă şi evitării 
procedurii muncii “la negru”, considerăm 
că se impune menţinerea contribuţiilor 
la asigurările sociale la cotele de 
contribuţii aferente lunii decembrie 
2008, prevăzute în Legea (nr.387/2007) 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2008. 

Se propune respingerea 
amendamentului întrucât Guvernul a 
stabilit împreună cu patronatele şi 
sindicatele cotele de contribuţie având 
în vedere asigurarea sustenabilităţii 
sistemului de pensii, precum  şi 
imposibilitatea acordării  de subvenţii 
de la bugetul de stat pentru  anul 
2009, dar şi datorită constrângerilor 
bugetare de reducere a deficitului 
bugetar. 
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de 2% aferentă fondurilor 
de pensii administrate 
privat, prevăzută de Legea 
nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii 
administrate privat, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 
 
 

Parlamentar al PDL din 
Senat 

 
În completarea motivaţiei de mai sus 
semnalăm următoarea situaţie:  
pentru un agent economic de 
dimensiuni mici , dar care însă are toate 
datoriile către stat plătite şi nu 
efectuează nimic “la negru”, măsura de 
majorare a CAS-ului pare total 
nepotrivită, indiferent care ar putea fi 
motivaţia din spatele acesteia 
(creşterea valorii punctului de pensie, 
etc.) deoarece: 

- nu ajută menţinerea 
 pe piaţă, ci dimpotrivă împovărează şi 
mai tare  

- pentru salariat, este 
încurajată ideea salarizării cu un venit 
mediu pe contractul încheiat şi diferenţa 
prin diverse metode de evitare a 
impunerii fiscale din următoarele 
considerente: 
a) cotizăm la un sistem, care aşa după 
cum “evoluează” lucrurile este puţin 
probabil să ajungem vreodată să 
“încasăm pensie de la stat”; 
b) plătim asigurări de sănătate, dar 
serviciile medicale de care ne folosim 
cu adevărat sunt cele private pe care fie 
le plăteşte angajatorul, fie le plăteşte 
direct angajatul;    
c) nu beneficiem de medicamente 
compensate, întrucât în ultima parte a 
lunii nu mai există; 
d) cumpărăm rechizite pentru elevi în 
ciclul primar pentru ca aceştia să poată 
studia în condiţii optime. 
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Faţă de cele de mai sus, contribuabililor 
li se conturează ideea achitării unor 
costuri de care nu ajung să beneficieze 
în condiţii normale.  

10 Art.18 alin.(2) 
(2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări 
sociale prevăzută la 
alin.(1) este inclusă şi cota 
de 2% aferentă fondurilor  
de  pensii  administrate 
privat,  prevăzută  de  
Legea  nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii 
administrate privat, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 
 

 
(2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări 
sociale prevăzută la 
alin.(1) este inclusă şi 
cota de 2,5 % aferentă 
fondurilor  de  pensii  
administrate privat,  
prevăzută  de  Legea nr. 
411/2004 privind 
fondurile de pensii 
administrate privat, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Autori: dep. Kerekes 
Károly, Erdei D. István, 
Lakatos Petru, Sen. 
Albert Álmos - UDMR 

 
Conform art.43 alin.(3) din Legea 
nr.411/2004: În termen de 8 ani de la 
începerea activităţii de colectare, cota 
de contribuţie la fondul de pensii se 
majorează la 6%, cu o creştere de 0,5 
puncte procentual pe an, începând cu 
data de 1 ianuarie a fiecărui an”.  Pentru 
a  fi respectate dispoziţiile aflate în 
vigoare ale Legii nr.411/2004, 
modificările propuse trebuie să fie 
adoptate. Mai mult, Guvernul, prin 
Ordonanţa de urgenţă nr.226/2008  la 
art.2 alin.(2) a şi modificat cota conform 
prevederilor Legii nr. 411/2004. 

 
Propunem respingerea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea asigurării sustenabilităţii 
sistemului public de pensii.  
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.18, alin(2) În cota de 
contribuţie individuală de 
asigurări sociale prevăzută 
la alin.(1) este inclusă şi 
cota de 2% aferentă 
fondurilor de pensii 
administrate privat, 
prevăzută de Legea 
nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii 
administrate privat, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări 
sociale prevăzută la alin 
(1) este inclusă şi cota de 
2,5% aferentă fondurilor 
de pensii administrate 
privat, prevăzută de 
Legea nr. 411/2004 
privind fondurile de pensii 
administrate privat, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 

Prin creşterea cotelor de contribuţie 
pentru angajatori se vor căuta diverse 
forme de ocolire a angajărilor pe bază 
de contract de muncă, va creşte 
evaziunea fiscală în ceea ce priveşte 
plata contribuţiilor, folosindu-se 
angajarea prin contract de prestări 
servicii, drepturi de autor, etc. 

Propunem respingerea 
amendamentului având în vedere 
necesitatea asigurării sustenabilităţii 
sistemului public de pensii.  
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Iniţiatori: Deputat PNL 
Dobre Victor Paul, 
Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat 
PNL Săpunaru Nini, 
Deputat PNL Holban Titi, 
Senator Câmpanu Liviu, 
Senator Nedelcu Vasile, 
Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 

12 Art.20. - (1) Cotele de 
contribuţii datorate de 
angajatori în funcţie de 
clasa de risc potrivit 
prevederilor Legii 
nr.346/2002 privind 
asigurarea pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se stabilesc de 
la 0,15  la 0,85%, aplicate 
asupra sumei veniturilor 
brute realizate lunar. 
 

Art.20. - (1) Cotele de 
contribuţii datorate de 
angajatori în funcţie de 
clasa de risc potrivit 
prevederilor Legii 
nr.346/2002 privind 
asigurarea pentru 
accidente de muncă şi 
boli profesionale, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
se stabilesc de la 0,4 la 
2%, aplicate asupra 
sumei veniturilor brute 
realizate lunar. 
 
Iniţiatori: Deputat PNL 
Dobre Victor Paul, 
Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat 
PNL Săpunaru Nini, 
Deputat PNL Holban Titi, 
Senator Câmpanu Liviu, 
Senator Nedelcu Vasile, 
Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 

În toate ţările membre ale Uniunii 
Europene se pune accent tot mai mare 
pe diverse forme de asigurare, cu atât 
mai mult pe asigurările pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale. Sumele 
respective pot fi utilizate atât pentru 
plata concediilor medicale cât şi pentru 
diverse proteze, tratamente şi a 
pensiilor de invaliditate, cauzate de un 
accident de muncă sau boală 
profesională. Se degrevează astfel 
Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat, 
care în prezent suportă cea mai mare 
parte a efectelor datorate acestor riscuri 

   Propunem respingerea 
amendamentului, întrucât cheltuilelile 
sistemului de asigurări pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale pot fi susţinute prin 
aplicare unor cote reduse de 
contribuţie , la nivelul celor propuse 
prin proiectul de lege. 
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13 Anexa 01/04 
Capitolul 8004 
Grupa/Titlul 57 
Asistenta sociala 

     Se propune 
suplimentarea sumei 
cu de 100 mii lei.  
Iniţiatori: Deputat PNL 
Călin Popescu Tăricenu 
Grupurile Parlamentare 
Reunite ale PNL 
 

Se propune acordarea numai pentru 
anul 2009 a unei alocaţii de sprijin 
pentru persoanele care au terminat 
ajutorul de şomaj şi nu au refuzat nicio 
ofertă din partea ANOFM pentru 
ocuparea unui loc de muncă 
corespunzător calificării profesionale pe 
care o are. 
 
Sursa de finanţare: economii făcute la 
capitolul cheltuieli: Guvern, 
Administraţia Prezidenţială, Parlament 
 

Se propune respingerea 
amendamentului. 
Sursa de finanţare nu poate fi avută în 
vedere întrucât instituţiille la care se 
propune reducerea cheltuielilor sunt 
finanţate de la bugetul de stat şi nu 
din bugetul asigurărilor pentru şomaj.  
Formele de sprijin pentru persoanele 
aflate în şomaj sau în căutarea unui 
loc de muncă sunt reglementate prin 
Legea nr.76/2002, iar în bugetul 
asigurărilor pentru şomaj nu pot fi 
prevăzute cheltuieli care nu au bază 
legală. 

 
 


