
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENAT 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială  

 
Nr.27/591/06.12.2011  Nr.XXVII/168/06.12.2011 

 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2012 
 
 
 

 În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul 

şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia 

pentru muncă şi protecţie socială a Camerei Deputaţilor şi 

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului, 

au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012, trimis 

comisiilor cu adresele nr. PLx 693/2011, respectiv nr.L 

718/2011. 

Potrivit prevederilor art.15 din Regulamentul şedinţelor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, membrii comisiilor 

reunite au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în 

şedinţa din 5 decembrie 2011. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiilor reunite au 

hotărât, cu majoritate de voturi, 16 voturi pentru şi 9 voturi 

împotrivă, avizarea favorabilă, cu un amendament a 

proiectului de lege. 
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Amendamentul admis se regăseşte în Anexa nr.1 la 

prezentul aviz. 

În cursul dezbaterilor au fost formulate amendamente 

care, supuse votului, au fost respinse. Acestea sunt redate în 

Anexa nr.2 la prezentul aviz. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Victor Paul Dobre 
 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Petru Başa 
 
 
 
 
 

  

SECRETAR, 
Deputat 

Kerekes Karoly 
 

SECRETAR, 
Senator 

Alexandru Cordoş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina Szabo 

Consilier parlamentar Monica Rallu Curta 
 



ANEXA nr.1 
 

AMENDAMENT ADMIS 
 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol /alineat 
Text propus de comisii Motivaţia amendamentului/ 

sursa de finanţare 

1. Art.15 – Drepturile de pensii obţinute în 
baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, urmare contestării recalculării şi 
revizuirii efectuate pentru categoriile de 
pensii prevăzute la at.1 lit.c) – h) din Legea 
nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri 
în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.59/2011, pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
prevăzute la art.1 lit. c) – h) din Legea 
nr.119/2001 privind stabilirea unor măsuri 
în domeniul pensiilor, se suportă din bugetul 
asigurărilor sociale de stat.  

Art.15 – Drepturile de pensii obţinute în 
baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi 
irevocabile, urmare contestării recalculării şi 
revizuirii efectuate pentru categoriile de 
pensii prevăzute la at.1 lit.c) – h) din Legea 
nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri 
în domeniul pensiilor şi de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.59/2011, pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor 
prevăzute la art.1 lit. c) – h) din Legea 
nr.119/2001 privind stabilirea unor măsuri 
în domeniul pensiilor, se suportă din bugetul 
asigurărilor sociale de stat, prin transfer de 
la bugetul de stat. 
 
Autor: domnul deputat Kerekes Karoly 
 

Pensiile speciale eliminate, dar câştigate în 
instanţă trebuie să fie suportate din bugetul de 
stat prin transfer către bugetul asigurărilor 
sociale de stat. 
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ANEXA nr.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

Introducere articole noi - (2 )1 , 
(22), (23), (24), (25), (26), (27),  la 
Sectiunea 1, după art.2 

După art 2 se introduc art. (2 )1  , 
(22),(23),(24),(25),(26),(27) cu următorul 
conţinut:  

1. 

 
Art.(2 ) - (1)1   În anul 2012, 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 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 2012 se pot acorda gratuit 
până la 60.000 de bilete, conform 
reglementărilor în vigoare, persoanelor 
ale căror drepturi sunt stabilite prin 

Se doreşte reintroducerea biletele 
de tratament balnear deoarece 
considerăm că trebuie respectat 
acest drept al pensionarilor care 
poate conduce la îmbunătăţirea 
nivelului de sănătate şi la reducerea 
marginalizării sociale a acestor 
categorii de populaţie. 
Având în vedere că este un buget 
de austeritate, am propus 
menţinerea numărului acestora la 
nivelul din anul 2008.  
 

În capitulul V din Legea 
nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii 
publice se prevede că 
criteriile de acordare a 
biletelor de tratament şi 
odihnă vor fi stabilite prin 
hotărâre a Guvernului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

lege.  
  
Art. (2 2) - Durata sejurului unui bilet de 
odihnă în anul 2011 este de 6 zile.  
 
Art. (2 3) - În cursul unui an calendaristic 
se poate elibera un singur bilet de 
tratament balnear sau de odihnă 
aceluiaşi beneficiar. 
 
Art. (2 4) - 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.  
 
Art. (2 5) - Biletele de odihnă finanţate în 
anul 2012 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 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

socială" la titlul "Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice" din 
prevederile bugetului pe anul 2013.  
 
Art. (2 6) - 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.  
Art. (2 7) - Biletele de odihnă 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 Câmpeanu 
Mariana, Deputat PNL Pocora Cristina-
Ancuţa, Deputat PNL Săpunaru Nini, 
Deputat PNL Orban Ludovic, deputat 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL Dontu 
Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan. 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 
 

2. Art. 14 - Ordonatorul principal de 
credite are obligaţia să transmită 
Ministerului 
Finanţelor Publice detalierea în 
structură, pe funcţii, a numărului 
maxim de posture  finanţat prin 
prezenta lege şi salariul mediu de 
bază pe funcţii, din anul 2012, în 
termen de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a prezentei legi  
 
 
 
 

Propun eliminarea Art. 14  
 
Autor: 
Deputat PSD, Cindrea Ioan,  
Grup PSD 
 

Considerăm că pentru 
fundamentarea proiectului Legii 
bugetului  asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2012, etapa de 
detaliere în structură, pe funcții a 
numărului de posturi  finanțate pe 
anul 2012 trebuia să preceadă  
elaborarea proiectului de buget și 
NU DUPĂ aprobarea Legii 
bugetului  asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2012  
 

Sursa de finanțare: 
Nu este cazul. 
 

Constrângerile bugetare 
determină necesitatea 
monitorizării posturilor 
bugetare prin încadrarea în 
fondurile alocate. 
Detalierea în structură pe 
funcţii a numărului de 
posturi intră în atribuţia 
ordonatorilor de credite. 

3. Art. 16 – (1) În anul 2012 plata 
titlurilor executorii se efectuează în 
cuantumul prevăzut pentru acest an 
prin Ordonanţa de urgenţă a 

Propun eliminarea Art. 16 
 
Autor: 
Deputat PSD, Cindrea Ioan,  

Conform Constituției României în 
baza principiului separării puterilor 
în statul democratic, titlurile 
executorii definitive sunt obligatorii 

Prevedere necesară având 
în vedere constrângerile 
bugetare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

Guvernului nr.71/2009 privind 
plata unor sume prevăzute în titluri 
executorii având ca obiect 
acordarea de drepturi salariale 
personalului din sectorul bugetar, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, din sumele aprobate la 
titlul „Cheltuieli de personal”, în 
mod eşalonat în tranşe trimestriale 
egale. 
 
(2) Pentru aplicarea prevederilor 
alin.(1) în bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, la titlul 
„Cheltuieli de personal”, sunt 
incluse şi fondurile aferente plăţii 
titlurilor executorii, în conformitate 
cu Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.71/2009 . 
 

Grup PSD 
 
 
 

pentru puterea executivă. 
Prevederile art. 15 și ale OUG 
71/2009 sunt neconstituționale.  
 

Sursa de finanțare: 
Bugetul asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2012 
 
 

4.  
 
Art. 17 - Câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2012 este de 2.117 lei. 

Propunem reformularea Art. 17. 
 
“Art. 17   Câştigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2012  
este de 2.255 lei” 
 
Autor: 

Propun ca pentru anul 2012 câștigul  
salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat să fie cel 
fundamentat real de 2.255  ( față 
de  2.117 lei), ca urmare a indexării 
cu indicele  mediu de creștere 
corelat cu inflația reală din 

Această majorare nu este 
inclusă în proiectul de 
buget şi creşterea de 4,5% 
este fezabilă având în 
vedere dificultăţile cu care 
se confruntă şi sectorul 
privat. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

Deputat PSD, Cindrea Ioan,  
Grup PSD 

România  
 

Sursa de finanțare: 
Bugetul asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2012 
 

5.  
Art. 18- Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile 
legii, în cazul: 
 a) asiguratului sau pensionarului, 
la 2.117 lei; 
 b) unui membru de familie al 
asiguratului sau al pensionarului, 
la 1.059 lei 

Propun reformularea Art. 18. 
 
„ Art. 18- Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile legii, în 
cazul: 
 a) asiguratului sau pensionarului, la 
2.255 lei; 
 b) unui membru de familie al 
asiguratului sau al pensionarului, la 
1.128 lei . 
 
Autor: 
Deputat PSD, Cindrea Ioan,  
Grup PSD 
 

Propun reformularea prevederilor 
Art. 17, în corelare cu modificările 
propuse la Art. 16.  
Sursa de finanțare: 
Bugetul asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2012 
 

Pentru corelare cu 
prevederile art. 17. Nu se 
justifică majorarea 
cuantumului ajutorului de 
deces în contextul în care 
nu a fost aprobată 
majorarea câştigului 
salarial mediu brut utilizat 
la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2012. 

6. Art.17 
Alineat nou 

Se propune completarea articolului 
17 cu un alineat 2 care să conţină 
dispoziţii de actualizare corelativă a 
punctului de pensie având următorul 
conţinut: 
 
“(2) Ca urmare a corelării plafonului 

Sursa de finanţare: 
 
Realocarea a 1.551 mil. Lei de la 
capitolul “Bunuri şi servicii”. 
 
Motivaţia: 
- Este necesară corelarea 

Condiţiile economico 
financiare au impus 
menţinerea valorii 
punctului de pensie la 
732,8 lei  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

alineatului anterior cu dispoziţiile  Legii 
263/2010, valoarea punctului de pensie 
prevăzut la articolul 102 alineat 1 din 
Legea 263/2010 se indexează cu 3,2%.” 
 
 
Autori: 
Senator Independent Mircea Dan 
Geoană 
Deputat PSD Oana Niculescu-Mizil 
Ştefănescu Thome  
Deputat PSD Doina Burcău 
Deputat PDL Cătălin Croitoru 
Deputat Independent Mircia Giurgiu 
Deputat Independent Florentin Gust 
Băloşin  
Deputat PSD Mugurel Surupăceanu 
Deputat Independent Daniel Oajdea 
Deputat PSD Dumitru Chiriţă 
Deputat Independent Marian Săniuţă 
 
 
 
 

nivelului pensiilor cu nivelul 
salarial mediu brut conform 
procedurii introdusş prin 
articolul 102 al Legii 
263/2010. 

- Alocarea sumei de 1,551 mld. 
Lei constituie în realitate o 
actualizare a punctului de 
pensie pentru nivelul anului 
2012 şi reprezintă doar 4.9% 
din cheltuielile prevăzute 
pentru “Bunuri şi servicii”. 

7.  
Introducere art. nou,  art.181

 
Art.181 - În anul 2012 valoarea 
punctului de pensie este de 781 lei. 
 

Considerăm că în conformitate cu 
prevederile Legii 263/2012 
valoarea punctului de pensie 
trebuie indexat în 2012 cu 100% 

Condiţiile economico 
financiare au impus 
menţinerea valorii 
punctului de pensie la 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

Autor: 
Deputat PSD, Cindrea Ioan,  
Grup PSD 
 

inflație  și 50% creșterea salariului 
mediu brut (6,5%). Înghețarea 
valorii punctului de pensie este 
neconstituțională.  
 
Sursa de finanțare: 
Bugetul asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2012. 
 

732,8 lei 

8. Introducere art. nou,  art.181 După  art. 18 se introduce art 181 care 
va avea următorul conţinut: 
 
“Art.181 - În anul 2012 valoarea 
punctului de pensie se stabileşte în 
conformitate cu art.102 alin (2) din 
Legea nr. 263/2010.” 
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul 
Victor, Deputat PNL Mariana 
Câmpeanu, Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Lucia Ana 
Varga, Deputat PNL Orban Ludovic, 
Deputat PSD Cindrea Ioan, Deputat 
PSD Solomon Adrian, Deputat PSD 
Bănicioiu Nicolae, Deputat PSD 
Chisăliţă Ioan Narcis, Deputat PSD 
Covaci Dorel, Deputat PSD Dumitrache 

Trebuie respectată Legea nr. 263 
din 2010 care prevede la art. 102, 
alin (2) că valoarea punctului de 
pensie se majorează anual cu 100% 
din rata inflaţiei la care se adaugă 
50% din creşterea reală a câştigului 
salarial mediu brut, realizat pe anul 
precedent. 
 
În aplicarea acestei prevederi 
bugetele ordonatorilor principali de 
credite implicaţi şi anexele 
respective se vor modifica în mod 
corespunzător.  
 
Sursa de finanţare: Nu se solicită 
sume suplimentare, se solicită 
aplicarea prevederilor legale în 
vigoare la momentul întocmirii 

Condiţiile economico 
financiare au impus 
menţinerea valorii 
punctului de pensie la 
732,8 lei. Deja este 
prevăzută o subvenţie de 
13 miliarde lei pentru 
asigurarea plăţii pensiilor 
în anul 2012.   
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

Ileana Cristina, Deputat PSD Popescu 
Dan Mircea, Deputat PSD Vasile 
Aurelia, Senator PSD Cordoş 
Alexandru, Senator PNL Popa Cornel, 
Senator PNL Boitan Minerva, Senator 
PSD Mitrea Elena, Senator PSD Coca 
Laurenţiu Florian, Senator PSD Găină 
Mihăiţă 

proiectului de buget. Redistribuirea 
sumelor între ordonatorii de credite 
astfel încât legea să fie respectată 
este obligaţia Guvernului şi nu a 
Parlamentului. 

Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  Grupurile Parlamentare Reunite 
ale PSD 
 

 

9.  După art 18 se introduce un art nou 
181 cu următorul cuprins: 
 
Art.181  Valoarea punctului de pensie 
aflat în plată la 31 decembrie 2011 se 
majorează cu 100% din rata inflaţiei, la 
care se adaugă 50% din creşterea reală a 
câştigului salarial mediu brut, realizat 
pe anul precedent. 
 
Iniţiator: Alexandru Cordoş senator 
PSD 
 

Introducem în Bugetul Asigurărilor 
Sociale de Stat pe anul 2012 
prevederile legale aşa cum au fost 
ele reglementate în LEGEA nr. 263 
din 16 decembrie 2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. 

Condiţiile economico 
financiare au impus 
menţinerea valorii 
punctului de pensie la 
732,8 lei. Deja este 
prevăzută o subvenţie de 
13 miliarde lei pentru 
asigurarea plăţii pensiilor 
în anul 2012.   

10. Art. 19 – (1) Cotele de contribuţii 
sociale obligatorii pentru anul 
2012 sunt cele prevăzute la 

Articolul 19 se modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
 

Măsura este solicitată de mediul de 
afaceri pentru stimularea creării de 
locuri de muncă prin reducerea 

Cotele de contribuţie sunt 
stabilite prin Legea nr. 
571/2003 – Codul Fiscal. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

art.29618 alin.(3) lit.a), d), e) şi f) 
din Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

fiscalităţii pe forţa de muncă. Nu se justifică diminuarea 
acestora având în vedere 
fondurile deficitare, 
întrucât s-ar dubla deficitul 
convenit cu organismele 
financiare internaţionale. 

(2) În cota de contribuţie 
individuală de asigurări sociale 
prevăzută la 29618 alin.(3) lit.a) 
din Legea nr.571/2003 cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este inclusă şi cota de 
3,5% aferentă fondurilor de pensii 
administrate privat, prevăzută de 
Legea nr.411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate 
privat, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

„Art. 19. – (1) Pentru anul 2012 cotele 
de contribuţii de asigurări sociale sunt 
următoarele: 
a1) 26,3% pentru condiţii normale de 
muncă, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 15,8% pentru 
contribuţia datorată de angajator; 
a2 )  31,3 pentru condiţii deosebite  de 
muncă, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 20,8% pentru 
contribuţia datorată de angajator; 
a3 )  36,3% pentru condiţii speciale  de 
muncă, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 25,8% pentru 
contribuţia datorată de angajator; 
 
(2) Prin excepţie de la prevederile 
alin.(3) al art. 43 din Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii administrate 
privat, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 
2012  cota aferentă fondurilor de pensii 
administrate privat este de 3%, inclusă 
în cota de contribuţie individuală de 
asigurări sociale menţionată la alin. (1).  
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul 
Victor, Deputat PNL Mariana 

 
În aplicarea acestei prevederi 
bugetele ordonatorilor principali de 
credite implicaţi şi anexele 
respective se vor modifica în mod 
corespunzător.  
 
Sursa de finanţare : Reducerea 
cheltuielilor cu bunurile şi 
serviciile, creşterea salariului 
minim pe economie, creşterea ratei 
de absorbţie a fondurilor europene, 
reducerea evaziunii fiscale, 
raţionalizarea utilizării fondului de 
rezervă, eficientizarea programelor 
de investiţii. 
 

 
13 



Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/para

graf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

Câmpeanu, Deputat PNL Pocora 
Cristina-Ancuţa, Deputat PNL 
Săpunaru Nini, Deputat PNL Orban 
Ludovic, Deputat PNL Lucia Ana 
VargaDeputat PSD Cindrea Ioan, 
Deputat PSD Solomon Adrian, Deputat 
PSD Bănicioiu Nicolae, Deputat PSD 
Chisăliţă Ioan Narcis, Deputat PSD 
Covaci Dorel, Deputat PSD Dumitrache 
Ileana Cristina, Deputat PSD Popescu 
Dan Mircea, Deputat PSD Vasile 
Aurelia, Senator PSD Cordoş 
Alexandru, Senator PNL Popa Cornel, 
Senator PNL Boitan Minerva, Senator 
PSD Mitrea Elena, Senator PSD Coca 
Laurenţiu Florian, Senator PSD Găină 
Mihăiţă 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL  Grupurile Parlamentare Reunite 
ale PSD 

11. Art.19. - (1) Cotele de contribuţii 
sociale obligatorii pentru anul 
2012 sunt cele prevăzute la art. 
296^18 alin.(3) lit.a),d),e) şi f) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare.  
(2) În cota de contribuţie 

Alin 1 al art 19 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
Art.19 Calculul, reţinerea şi virarea 
contribuţiilor sociale 
(1) Persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator, precum şi 
entităţile prevăzute la art. 2963 lit. f) şi 
g) din Codul Fiscal au obligaţia de a 

In Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările si 
completările ulterioare se prevede 
ca toate  cotele prevăzute la alin. 
(3) din Codul fiscal se pot modifica 
prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi prin legea 
bugetului de stat, după caz, cu 

Cotele de contribuţie sunt 
stabilite prin Legea nr. 
571/2003 – Codul Fiscal. 
Nu se justifică diminuarea 
acestora având în vedere 
fondurile deficitare, 
întrucât s-ar dubla deficitul 
convenit cu organismele 
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individuală de asigurări sociale 
prevăzută la 296^18 alin.(3) lit.a) 
din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările si completările 
ulterioare, 
este inclusă şi cota de 3,5% 
aferentă fondurilor de pensii 
administrate privat, 
prevăzută de Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii 
administrate privat, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

calcula, de a reţine şi de a vira lunar 
contribuţiile de asigurări sociale 
obligatorii. 
(2) Sub aspectul calculării, reţinerii şi 
plăţii contribuţiilor individuale de 
asigurări sociale şi a contribuţiei 
individuale la bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, în situaţia persoanelor 
prevăzute la art. 2963 lit. c) din Codul 
Fiscal, plătitorul de venit este asimilat 
angajatorului. 
(3) Cotele de contribuţii sociale 
obligatorii sunt următoarele: 
a)pentru contribuţia de asigurări sociale: 
1.a1) 29 % pentru condiţii normale de 
muncă, din care 9,5% pentru 
contribuţia individuală şi 19,5% pentru 
contribuţia datorată de angajator; 
2.a2) 34% pentru condiţii deosebite de 
muncă, din care 9,5% pentru contribuţia 
individuală şi 24,5% pentru contribuţia 
datorată de angajator; 
3.a3) 39 % pentru condiţii speciale de 
muncă, din care 9,5 % pentru 
contribuţia individuală şi 29,5% pentru 
contribuţia datorată de angajator; 
b)pentru contribuţia de asigurări sociale 
de sănătate: 

excepţia cotei contribuţiei de 
asigurări pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale în cazul 
şomerilor, prevăzută la art. 2966, 
care se suportă integral din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj şi se 
datorează pe toată durata efectuării 
practicii profesionale în cadrul 
cursurilor organizate potrivit legii, 
conform prevederilor art. 80 alin. 
(2) din Legea nr. 346/2002 privind 
asigurarea pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, 
republicată. In consecinta am 
diminuat cu 4,3 % contributiile 
prevazute in Codul Fiscal. 

financiare internaţionale. 
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1.b1) 4,5% pentru contribuţia 
individuală; 
2.b2) 4,2% pentru contribuţia datorată 
de angajator; 
c)0,85% pentru contribuţia pentru 
concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate; 
d)pentru contribuţia la bugetul 
asigurărilor de şomaj: 
1.d1) 0,5% pentru contribuţia 
individuală; 
2.d2) 0,5% pentru contribuţia datorată 
de angajator; 
e)0,15%-0,85% pentru contribuţia de 
asigurare pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale, diferenţiată în funcţie 
de clasa de risc, conform legii, datorată 
de angajator; 
f)0,25% pentru contribuţia la Fondul de 
garantare pentru plata creanţelor 
salariale, datorată de angajator. 
 
Iniţiator: Alexandru Cordoş senator 
PSD 
 

12. Introducere alin nou - alin (3) la 
Art 19, Capitolul III  
 

Se introduce un alin nou, alin (3), la Art 
19 Capitolul III  
 

Pentru stimularea creării de noi 
locuri de muncă şi diminuarea ratei 
şomajului se impune acestă măsură. 

Pentru anul 2012 sunt 
alocate sume pentru 
stimularea angajatorilor în 
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Art.19 – (3) Se exceptează de la plata 
contribuţiilor de asigurări sociale, 
pentru anul 2012, angajatorii care 
crează locuri de muncă şi angajează 
persoane aflate de peste trei luni în 
şomaj. Sumele exceptate de la plată vor 
fi completate în bugetul asigurărilor de 
stat de la bugetul de stat. 
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul 
Victor, Deputat PNL Câmpeanu 
Mariana, Deputat PNL Pocora Cristina-
Ancuţa, Deputat PNL Săpunaru Nini, 
Deputat PNL Orban Ludovic, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL Dontu 
Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan. 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 
 

vederea încadrării în 
muncă a persoanelor 
provenite din rândul 
şomerilor potrivit Legii nr. 
76/2002 privind asigurările 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă. 
S-au avut în vedere în 
special categorii 
vulnerabile pentru a fi 
suplinite eforturile făcute 
de angajatori. 

13. Art.19.alineate noi Propun introducerea la Art. 19 a 2 
noi alin.(3) și (4), cu următorul 
conținut: 
 
(3) Cotele de contribuție obligatorie  
datorată de angajator la bugetul 

Considerăm că este o măsură activă 
pentru stimularea creării de noi 
locuri de muncă în anul 2012, cu 
efecte pozitive pentru: 

-  creșterea ocupării forței de 
muncă; 

Pentru anul 2012 sunt 
alocate sume pentru 
stimularea angajatorilor în 
vederea încadrării în 
muncă a persoanelor 
provenite din rândul 
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asigurărilor sociale de stat  se reduc în 
anul 2012 cu 50% pentru salariații nou 
încadrați în muncă. 
(4) Reducerea cotelor de contribuții 
sociale datorate de angajatori în anul 
2012, prevăzută la alin.(3), se poate 
acordă  numai în condițiile în care 
angajatorul nu a efectuat disponibilizări 
de personal din inițiativa sa în ultimele 
3 luni de la solicitare” 
 
Autor: 
Deputat PSD, Cindrea Ioan,  
Grup PSD 
 

-  reducerea șomajului; 
- creșterea veniturilor la bugetul 

de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, la bugetul 
asigurărilor de sănătate, bugetul 
de șomaj și la bugetele locale. 

 
Sursa de finanțare: 
Nu este cazul.  
Măsura asigură venituri 
suplimentare la BASS 

 

şomerilor potrivit Legii nr. 
76/2002 privind asigurările 
pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă. 
S-au avut în vedere în 
special categorii 
vulnerabile pentru a fi 
suplinite eforturile făcute 
de angajatori. 

Introducere art nou, art 19114. La Capitolul III, după Art 19, se 
introduce art.191 care va avea următorul 
conţinut: 
 
Art.191. (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, 
republicată, se stabilesc de la 0,4 la 2%, 
aplicate asupra sumei veniturilor brute 
realizate lunar. 
(2) Cotele prevăzute la alin (1) se aplică 

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 

Se estimează o execuţie 
bugetară  excedentară şi 
drept urmare este necesară 
menţinerea  contribuţiilor 
într-un echilibru. 
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începând cu veniturile aferente lunii 
ianuarie 2012 
 
Iniţiatori: Deputat PNL Dobre Paul 
Victor, Deputat PNL Câmpeanu 
Mariana, Deputat PNL Pocora Cristina-
Ancuţa, Deputat PNL Săpunaru Nini, 
Deputat PNL Orban Ludovic, deputat 
PNL Chiţoiu Daniel, deputat PNL 
Nicolaescu Eugen, deputat PNL Dontu 
Mihai, deputat PNL Dragomir 
Gheorghe, deputat PNL Titi Holban, 
deputat PNL Ţintean Ioan. 
Grupurile Parlamentare Reunite ale 
PNL 

Stat, care în prezent suportă cea 
mai mare parte a efectelor datorate 
acestor riscuri 

 
15. Capitolul 6803 titlul XII grupa 71  

art.01 alin.01 – Constructii 4.270 
mii lei 

Prezentul articol se modifică având 
următorul conținut: 
  
Capitolul 6803 titlul XII grupa 71  
art.01 alin.01 – Constructii 1000 mii lei 
Iniţiator: Dan-Radu Ruşanu senator 
PNL 

Cresterea sumei alocate pentru 
constructii cu 333,5% în 2012 
fața de 2011 este nejustificata si 
propunem pastrarea unei valori 
apropiate celei din anul 2011 (985 
mii lei). 
 

La capitolul cu destinaţia 
construcţii sunt avute în 
vedere două obiective şi 
anume: renovarea sediului 
CNPP Târgu Jiu, precum 
şi a sidiilor preluate prin 
procedura executării silite. 
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