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Vă înaintăm alăturat, raportul comun asupra proiectului Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, înregistrat la Senat cu nr. L778/2022, respectiv 

nr. PLx.757/2022 la Camera Deputaților. 

 
 

Președinte, 
 

Senator Nicolae 
 NEAGU 

Președinte, 
 

Deputat Bogdan-Iulian 
HUȚUCĂ 

 
  

buget.sala
Conform cu originalul



2 
 

 
 

Parlamentul  României 
 

 
SENAT CAMERA DEPUTAȚILOR

 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate 

bancară și piață de capital
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 

 
Nr. XXII/892/2022 

 
Nr. 4c-2/1361/2022 

 
     

RAPORT COMUN 
asupra  

proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul activităților comune ale Camerei 
Deputaților și Senatului, republicat, Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital 
a Senatului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților au fost sesizate cu adresa 
nr. L778/2022, respectiv nr. PLx.757/2022, de către birourile permanente reunite ale celor două 
Camere ale Parlamentului, în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra proiectului Legii 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023. 

 
Proiectul de lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2023 veniturile pe capitole şi 

subcapitole și cheltuielile pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice 
finanțate parțial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 
2023. 

Pentru anul 2023, bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se 
stabilește la venituri în sumă de 111.502.131 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 111.502.131 mii lei 
la credite bugetare și de 111.522.133 mii lei la credite de angajament.  

Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabilește la venituri 
în sumă de 199.819 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 155.455 mii lei, atât la credite de angajament 
cât și la credite bugetare, cu un excedent de 44.364 mii lei.  
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Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte 
la venituri în sumă de 2.157.134 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 2.157.134 mii lei la credite bugetare 
și în sumă de 2.133.111 mii lei la credite de angajament.  

Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr.200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările 
ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 1.877.123 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 23.969 mii 
lei, atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, cu un excedent de 1.853.154 mii lei. 

 
Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ. 
Consiliul Economic și Social a avizat favorabil proiectul de lege, cu observații. 
Consiliul Fiscal a exprimat opinia asupra proiectului de lege, în conformitate cu prevederile 

Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată.  
 
Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților și Comisia pentru muncă, 

familie și protecție socială din Senat au transmis un aviz comun favorabil, cu amendamente admise. 
 
La dezbateri au participat doamna Daniela Pescaru, secretar de stat în cadrul Ministerului 

Finanțelor, precum și reprezentanții ordonatorilor principali de credite. 
 
În cadrul dezbaterilor desfășurate în perioada 12-13 decembrie 2022, membrii comisiilor 

sesizate în fond au analizat proiectul de lege și anexele acestuia, avizele primite, precum și 
amendamentele formulate de senatori și deputați și au hotărât, cu majoritate de voturi să adopte un 
raport comun de admitere asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 
2023, cu amendamente respinse.  

 
Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa la prezentul raport.  

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în 

conformitate cu prevederile art. 76 alin (2) din Constituția României, republicată. 

 
 
 

 

PREȘEDINTE, 
 

Senator Nicolae 
 NEAGU 

PREȘEDINTE, 
 

Deputat Bogdan-Iulian 
HUȚUCĂ 

 


