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Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului au fost sesizate în fond cu adresele nr.218/3.IX.1997 şi respectiv 
nr.L482/3.IX.1997 cu privire la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 1997. 

Din analiza şi dezbaterea în comun a proiectului de lege menţionat, au 
rezultat următoarele: 

Guvernul a considerat necesară rectificarea prevederilor bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe acest an având în vedere schimbările intervenite în 
evoluţia indicatorilor macroeconomici şi a măsurilor de protecţie socială, urmare a 
adoptării unor acte normative. Ţinând seama de aspectele prezentate, bugetul 
asigurărilor sociale de stat adoptat prin Legea nr.71/1997 se rectifică, după cum 
urmează: 

 
-miliarde lei- 

 VENITURI +907,6 
 CHELTUIELI +1.012,4 

În completarea veniturilor s-a prevăzut o subvenţie de la bugetul de stat în 
sumă de 1.392,8 miliarde lei, dar în acelaşi timp, s-a prevăzut o diminuare a 
veniturilor din contribuţia de asigurări sociale de stat cu 583,4 miliarde lei, urmare 
scăderii numărului mediu de salariaţi în anul 1997 datorită implementării reformei. 
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În structura cheltuielilor, cele mai semnificative creşteri se prevăd la 
transferuri pentru plata pensiilor (+1.024,3 miliarde lei) şi pentru pensiile 
refugiaţilor greci repatriaţi (+10,0 miliarde lei). 

Bugetul fondului pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări 
sociale ale agricultorilor se rectifică prin diminuarea veniturilor şi cheltuielilor cu 
suma de circa 100 miliarde lei. 

Bugetul fondului pentru plata ajutorului de şomaj a fost majorat la 
venituri cu 500,7 miliarde lei şi la cheltuieli cu 632,2 miliarde lei. 

Aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/1997 şi 
respectiv ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.22/1997 cu privire la unele 
măsuri de protecţie pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă au 
fost desfăcute ca urmare a concedierilor colective prin aplicarea programelor de 
restructurare, a condus la rectificarea veniturilor şi cheltuielilor fondului pentru 
plata ajutorului de şomaj rezultând o diminuare a excedentului cu 131,5 miliarde lei. 

Sinteza bugetelor fondurilor pentru pensia suplimentară prevede un plus 
de venituri de 107,4 miliarde lei şi un plus de cheltuieli de 183,0 miliarde lei. 

Comisiile pentru muncă, protecţie socială şi problemele şomajului ale 
Parlamentului au avizat favorabil proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.46/1997. 

Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere ale 
Parlamentului, în temeiul prevederilor Regulamentelor de funcţionare propun spre 
dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.46/1997 privind rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997, 
cu amendamentele prevăzute în anexă la prezentul raport. 
 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
  

Varujan Vosganian  Decebal Traian Remeş 
 


