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Va înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2016, L662/2015, respectiv PLX 877/2015.

PREŞEDINTE,

PRESEDINTE,

Senator Viorel ARCAŞ

Deputat Viorel ŞTEFAN
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RAPORT COMUN
asupra proiectului Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016

In conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activitatilor comune ale Camerei
Deputatilor si Senatului, republicat, Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de
capital a Senatului si Comisia pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor au fost
sesizate, cu adresa nr. L662/2015, respectiv PLX 877/2015, de catre Birourile Permanente
reunite ale Parlamentului, in vederea dezbaterii si elaborarii raportului comun asupra proiectului
Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016.
Proiectul de lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2016 veniturile pe capitole si
subcapitole si cheltuielile pe destinatii si pe ordonatori principali de credite pentru bugetul
asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele institutiilor publice
finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al
anului 2016.
Pentru anul 2016, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat sunt estimate la suma de
52.598,7 milioane lei, din care 99,4% sunt aferente sistemului public de pensii, iar cheltuielile
totale sunt in suma de 52.369,8 milioane lei, din care 99,8% pentru sistemul public de pensii.
Bugetul este programat cu un excedent in suma de 228,9 milioane lei care reprezinta rezultatul
financiar al sistemului pentru accidente de munca si boli profesionale.

Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde venituri estimate in suma de 1.893,8 milioane
lei, din care 84,1% sunt aferente sistemului asigurarilor pentru somaj si 15,9% sunt aferente
fondului de garantare pentru plata creantelor salariale. Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru
somaj sunt in suma de 1.385,4 milioane lei, din care 98,4% pentru sistemul asigurarilor pentru
somaj si 1,6% pentru plata creantelor salariale.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege.
Consiliul Economic si Social a transmis aviz favorabil.
Comisiile pentru munca din Senat si Camera Deputatilor sesizate pentru avizarea
proiectului de lege au transmis aviz favorabil.
Ministerul Finantelor Publice a transmis Consiliului Fiscal, la data de 4 decembrie 2015,
proiectul legii bugetului de stat pe anul 2016 si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de
stat pe anul 2016, impreuna cu Raportul privind situatia macroeconomica pentru anul 2016 si
proiectia acesteia in perioada 2017 - 2018, solicitand opinia Consiliului Fiscal in conformitate cu
prevederile art. 53 alin.(2) din Legea responsabilitatii fiscal - bugetare nr.69/2010, documente
care au fost insotite si de Strategia fiscal – bugetara pentru perioada 2016-2018 si proiectul legii
pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal – bugetar pe anul 2016.
Consiliul Fiscal a emis, la data de 9 decembrie 2015, opinii si recomandari, potrivit
atributiilor sale, insotite de propriile evaluari asupra constructiei bugetare si impactului bugetar.
Proiectul de lege este insotit de Declaraţia de conformitate care atesta ca proiectul de
buget pentru anul 2016 si perspectiva 2017-2019 sunt elaborate pe baza tintelor, obiectivelor si
prioritatilor asumate prin Strategia fiscal - bugetara pe perioada 2016-2018.
Intrunite in sedinta comuna, pe parcursul mai multor zile de dezbateri, membrii comisiilor
sesizate in fond au analizat proiectul de lege si anexele acestuia, avizele asupra proiectului de
lege, precum si amendamentele formulate de senatori si deputati si au hotarat, cu unanimitate de
voturi, sa adopte raport de admitere, fara amendamente.
Amendamentele respinse sunt cuprinse in anexa la prezentul raport.
La dezbateri a participat Claudia Ana Costea ministrul muncii, familiei, protectiei sociale
si persoanelor varstnice.
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital a Senatului şi Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor supun spre dezbatere si adoptare, Plenul
Parlamentului, raportul de admitere si proiectul de lege.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare si urmeaza a fi adoptat in
conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constitutia Romaniei.

PREŞEDINTE,

PRESEDINTE,

Senator Viorel ARCAŞ

Deputat Viorel ŞTEFAN

redactat: g.paslaru; g.ene

ANEXĂ
AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului asigurilor sociale de stat pe anul 2016
Nr.
crt.
1.

Text iniţial

Amendamente propuse/Autori

propune
modificarea
Legea 76/2002, Art. 39 alin.(2) Se
lit.a) Art. 39, alin(3), Art. 40 , L76/2002, astfel:
Art. 39 alin.(2) lit.a), majorarea
alin (1).
de la 375 ron la 450 ron,
Art. 39, alin(3), se aplică
asupra
mediului
salarial
creșterea
indemnizației
de
șomaj cu 20 de procente din
cadrul bugetului asigurărilor
sociale, în funcție de stagiul de
cotizare, astfel:
a) de la 3% la 3,6% pentru
persoanele cu un stagiu
minim de 3 ani;
b) de la 5% la 6% pentru
persoanele cu un stagiu
minim de 5 ani;
c) de la 7% la 8,6% pentru
d) persoanele cu un stagiu
minim de 10 ani;
e) de la 10% la 12% pentru
persoanele cu un stagiu
minim de 20 ani;
Art.40, alin. (1), modificarea de
la 50 ron la 60 ron.
Sursa de finanțare: Bugetul
asigurărilor sociale de stat pe
anul 2016

Motivaţia amendamentului

Motivaţia admiterii/respingerii

Această măsură are scopul Nu face obiectul legii bugetului
principal de a nu exista asigurărilor sociale de stat.
discriminări între șomeri și
celelalte categorii care au primit
majorări.
De
asemeneam,
indicele social de referință se
va majora cu 20 de procente la
nivelul indemnizației de șomaj

-2Autori: Comisia pentru buget,
finanțe, activitate bancară și
piață de capital din Senat,
Comisia pentru buget, finanțe și
bănci din Camera Deputaților,
Comisia pentru muncă şi
protecţie socială din Camera
Deputatilor, Comisia pentru
muncă, familie şi protecţie
socială din Senat
Deputat
Andrei
Răzvan
Condurățeanu
Senator Mircea Dan Geoană
Independenți (PSRO)

