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   Către, 
 
    COMISIA PENTRU BUGET,  FINANŢE ŞI BĂNCI 
 
  Urmare adreselor  nr.84 /23  martie 1998  şi  L 88 din 25  martie  1998 ale Birourilor permanente  ale 
Camerei Deputaţilor  şi Senatului în conformitate cu prevederile art.9 şi 15  din Regulamentul şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului şi conform art.1o2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru muncă, protecţie socială şi problemele şomajului a Senatului  
au fost investite pentru avizare cu  Proiectul  Legii   bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998. 
 
  În şedinţa din 22 aprilie 1998 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru muncă, protecţie socială şi problemele şomajului  a Senatului au analizat proiectul de Lege a  bugetului 
asigurărilor sociale  de stat pe anul 1998 şi au hotărât  avizarea  favorabilă a acestuia cu amendamentele  de mai jos.   



  
 
 

 
Nr.crt.          Text iniţial    Amendamentul propus 

        ( autorul) 
        Motivare 

    1. Art.1.-  Obiectul prezentei  legi îl constituie  
veniturile  şi  cheltuielile bugetului  asigurărilor  
sociale de stat, bugetului  fondului pentru plata 
pensiilor  şi a altor drepturi de asigurări sociale  
ale agricultorilor, bugetului  fondului  pentru 
plata  ajutorului  de şomaj şi bugetelor 
fondurilor pentru pensia suplimentară. 
  

Art.1.-  Obiectul prezentei  legi îl constituie 
stabilirea  veniturilor  şi  cheltuielilor bugetului  
asigurărilor  sociale de stat, bugetului  fondului 
pentru plata pensiilor  şi a altor drepturi de 
asigurări sociale  ale agricultorilor, bugetului  
fondului  pentru plata  ajutorului  de şomaj şi 
bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară  
pentru anul 1998. 
 
 Autor:   senator Gabor Hajdu 
 

  Argumente pentru  susţinere: 
 
Pentru o mai corectă formulare 

    2. Art.2. (4)   În anul  1998,  din bugetul 
asigurărilor  sociale de stat  se  pot  plăti  
dobânzile datorate  trezoreriei statului  
pentru sumele  utilizate din trezorerie în 
vederea acoperirii  deficitelor  
temporare  înregistrate de bugetul  
asigurărilor sociale de stat în anul 1997  

Art.2. (4)   În anul  1998,  din bugetul 
asigurărilor  sociale de stat  se  pot  plăti  
dobânzile datorate  trezoreriei statului  
pentru sumele  utilizate din trezorerie  
în vederea acoperirii  deficitelor  
temporare  înregistrate de bugetul  
asigurărilor sociale de stat în anul 1997  
în limita sumei de 152,4 miliarde lei. 
 
  Autor: deputat  Paula Ivănescu 
 

 Pentru precizia textului 

  3 Art.3. – (1) Bugetul  fondului  pentru 
plata pensiilor şi a altor drepturi  de 
asigurări sociale ale agricultorilor, în 
anul  1998, se stabileşte atât la venituri 
cât şi la cheltuieli în sumă de 2324,1 
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Art.3. – (1) Bugetul  fondului  pentru plata 
pensiilor şi a altor drepturi  de asigurări sociale 
ale agricultorilor, în anul  1998, stabileşte atât 
la venituri cât şi la cheltuieli  suma de  
2324,1 miliarde lei, conform anexei 
nr.3. 

  S-au eliminat textele 
“se” şi “în” 
Pentru o mai  clară formulare 



miliarde lei, conform anexei nr.3. 
   

 Autor:   deputat  George Şerban 

4  Anexa nr. 2a 
                 Lista 
obiectivelor de investiţii ce urmează a fi  
finanţate din bugetul asigurărilor sociale 
de stat pe  anul 1998 
 

Anexa nr. 2a 
                 Listă 
valoarea obiectivelor de investiţii ce 
urmează a fi  finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat pe  anul 1998 
 
Autor : deputat Iuliu Furo 
 

S-a  introdus  cuvântul  
“ valoarea “ pentru a se pune de 
acord cuprinsul   anexei cu  titlul 

5. Anexa nr. 4a 
Lista obiectivelor de investiţii pe anul 
1998 

Anexa nr. 4a 
              Listă  
 cu  valoarea obiectivelor de investiţii 
pe anul 1998 
Autor : deputat Iuliu Furo 
 

S-a  introdus  cuvântul  
“ valoarea “ pentru a se pune de 
acord cuprinsul   anexei cu  titlul 
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