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SENAT  CAMERA 
DEPUTAŢILOR 
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RAPORT COMUN 
 
 
 
 
 
 
 

În urma examinării proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2006, a amendamentelor depuse de Comisiile permanente ale celor două 

Camere ale Parlamentului şi a celor depuse de parlamentari, Comisiile pentru buget, 

finanţe şi bănci ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, care au fost sesizate în fond, cu 

16 voturi pentru, 4 împotrivă şi 4 abţinere, propun ca proiectul de Lege să fie supus 

spre dezbaterea şi adoptarea Plenului cu amendamentele prezentate în anexele 1 şi 

2 la prezentul raport. 

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Varujan Vosganian 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 
 

 
 
 
 
 

 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor  

sociale de stat pe anul 2006 



ANEXA nr.1  
 
 

AMENDAMENTE ADMISE                          
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 

 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial  Amendamente propuse/Autori Motivaţia admiterii 

1. Art.3.- Veniturile bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2006 sunt în sumă de 
19.637,7 milioane lei şi se prezintă astfel: 

                                                   -milioane lei-
VENITURI-TOTAL                       19.637,7 
din care: 
Venituri curente                               18.934,0 
din acestea: 
   Contribuţii de asigurări                 18.784,7 
       din care: 

- contribuţiile angajatorilor        13.129,6 
- contribuţiile asiguraţilor            5.655,1 
Venituri  nefiscale                             149,3 

Subvenţii                                               703,7  

Art.3.- Veniturile bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2006 sunt în sumă de 
19.637,7 milioane lei şi se prezintă astfel: 

                                                   -milioane lei-
VENITURI-TOTAL                         19.637,7 
din care: 
Venituri curente                                19.284,0 
din acestea: 
   Contribuţii de asigurări                  19.134,7 
       din care: 

-  contribuţiile angajatorilor           13.479,6
-  contribuţiile asiguraţilor               5.655,1 
Venituri  nefiscale                              149,3 

    Subvenţii                                            353,7 
 
Autori: Domnul deputat Nini Săpunaru 
Domnul deputat  Gheorghe Dragomir  
 

Creşterea contribuţiilor la 

asigurările sociale de stat cu 

350,0 milioane lei urmează să se 

realizeze pe seama recuperărilor 

din arierate.  

Majorarea contribuţiilor de 
asigurări sociale de stat cu suma 
de 350,0 milioane lei şi 
menţinerea cheltuielilor bugetului 
asigurărilor sociale de stat la 
nivelul iniţial, a determinat 
reducerea subvenţiei de la bugetul 
de stat cu aceeaşi sumă. 

2 
 

Anexa nr.1/03  Anexa nr.1/03 Ca urmare a amendamentului de 
la nr. crt.1. 
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ANEXA  nr.2 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 

 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

1 Art.2. -(2) Bugetul asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2006 se 
stabileşte la venituri în sumă de 
19.637,7 milioane lei, la cheltuieli 
în sumă de 19.180,6 milioane lei, 
cu un excedent de 457,1 milioane 
lei, care reprezintă rezultatul 
financiar al sistemului de asigurare 
pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale, astfel cum este 
prevăzut la art.12. 
 
 
   

Art.2. - alin.(2) se modifică: 
(2) Bugetul asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2006 se stabileşte 
la venituri în sumă de 19.237,7 
milioane lei, la cheltuieli în 
sumă de 19.180,6 milioane lei, 
cu un excedent de 57,1 milioane 
lei, care reprezintă rezultatul 
financiar al sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, astfel 
cum este prevăzut la art.12. 
 
Autori: Domnul senator Ion 
Solcanu, doamnele deputat 
Andronescu Ecaterina şi 
Găleteanu Monalisa  şi domnii 
deputaţi Andea Petru, Ştiucă  
Alecsandru, Dumitriu Mihai, 
Bănicioiu Nicolae, Buhăianu 
Obuf Cătălin, Stanciu Anghel.  

Pentru suplimentarea 
bugetului 
învăţământului 

Potrivit reglementărilor 
legale în vigoare, în bugetul 
asigurărilor sociale de stat 
sunt evidenţiate distinct atât 
veniturile cât şi cheltuielile 
sistemului asigurărilor 
sociale de stat (sistemul 
public de pensii) şi 
sistemului asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale. 
Din amendament rezultă că 
se propune reducerea 
veniturilor şi respectiv a 
excedentului sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale. 
Reducerea veniturilor acestui 
buget conduce la majorarea 
deficitului bugetului general 
consolidat. 
Veniturile acestui sistem de 
asigurare nu pot fi alocate 

 4



Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

învăţământului pentru care 
finanţarea se asigură potrivit 
legii din bugetul de stat, 
bugetele locale,  venituri 
proprii, fonduri externe 
rambursabile şi 
nerambursabile. 

2 Art.3. - Veniturile bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2006 sunt în sumă de 19.637,7 
milioane lei şi se prezintă astfel: 
 
            
 -milioane lei-
VENITURI-TOTAL         19.637,7 
din care: 
 
Venituri curente                 18.934,0 
           din acestea: 
Contribuţii de  
 asigurări                         18.784,7 
            din care:        
- contribuţiile 
 angajatorilor                   13.129,6  
- contribuţiile  
asiguraţilor                         5.655,1  
Venituri nefiscale                  149,3 
Subvenţii                               703,7  

Art.3. – Veniturile bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2006 sunt în sumă de 
19.237,7 milioane lei şi se 
prezintă astfel: 
 
                          -milioane lei- 
VENITURI-TOTAL     19.237,7  
din care: 
 
Venituri curente            18.934,0 
     din acestea: 
Contribuţii de  
asigurări                        18.784,7 
       din care: 
- contribuţiile 
 angajatorilor                 13.129,6 
- contribuţiile  
asiguraţilor                      5.655,1 
Venituri nefiscale              149,3 
Subvenţii                           303,7 

Pentru suplimentarea 
bugetului 
învăţământului 

Subvenţia primită de la 
bugetul de stat este acordată 
în totalitate bugetului 
asigurărilor sociale de stat, 
respectiv sistemului public 
de pensii, pentru echilibrarea 
acestuia. 
Reducerea veniturilor totale 
pe seama reducerii 
subvenţiei primite de la 
bugetul de stat ar conduce la 
imposibilitatea achitării 
integrale şi la timp a 
pensiilor şi a altor drepturi 
de asigurări sociale  din 
cadrul sistemului public de 
pensii. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

     Autori: Domnul senator Ion
Solcanu, doamnele deputat 
Andronescu Ecaterina şi 
Găleteanu Monalisa  şi domnii 
deputaţi Andea Petru, Ştiucă  
Alecsandru, Dumitriu Mihai, 
Bănicioiu Nicolae, Buhăianu 
Obuf Cătălin, Stanciu Anghel. 

 

3 Art.5. - (1) Prevederile din actele 
normative în vigoare referitoare la 
primele ce se acordă cu ocazia 
plecării în concediul de odihnă se 
suspendă până la data de 31 
decembrie 2006. 
 

Art.5. - (1) Se propune 
eliminarea textului. 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran  

Pentru respectarea 
legislaţiei în vigoare 
privind primele ce se 
acordă cu ocazia plecării 
în concediul de odihnă şi 
asigurarea finanţării prin 
reducerea excedentelor. 
 

Nu se precizează sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli ce ar rezulta din 
acordarea acestor drepturi şi 
totodată, s-ar crea inechităţi 
faţă de alte categorii de 
personal bugetar. O astfel de 
măsură ar conduce la 
influenţe financiare 
suplimentare asupra 
bugetului de stat şi bugetului 
asigurărilor sociale de stat, 
de cca.263,3 milioane lei şi, 
respectiv,  la majorarea 
deficitului bugetar. 

4 Art.5. - (1) Prevederile din actele 
normative în vigoare referitoare la 
primele ce se acordă cu ocazia 
plecării în concediul de odihnă se 
suspendă până la data de 31 

Art.5. - (1)  se elimină 
 
 
 
 

Perpetuează de la un an 
la altul suspendarea unor 
drepturi legale. 

Nu se precizează sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli şi totodată s-ar 
crea inechităţi faţă de alte 
categorii de personal 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

decembrie 2006. 
 
 

 
Autori: Domnul senator Ion 
Solcanu, doamnele deputat 
Andronescu Ecaterina şi 
Găleteanu Monalisa  şi domnii 
deputaţi Andea Petru, Ştiucă  
Alecsandru, Dumitriu Mihai, 
Bănicioiu Nicolae, Buhăianu 
Obuf Cătălin, Stanciu Anghel. 
 

bugetar.  O astfel de măsură 
ar conduce la influenţe 
financiare suplimentare 
asupra bugetului de stat şi 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat, de cca.263,3 
milioane lei şi, respectiv,  la 
majorarea deficitului 
bugetar. 

5 Art.5. - (1) Prevederile din actele 
normative în vigoare referitoare la 
primele ce se acordă cu ocazia 
plecării în concediul de odihnă se 
suspendă până la data de 31 
decembrie 2006. 

Art.5. - (1)  se propune 
eliminarea textului 
Autori: Grupul parlamentar 
PRM 

Este necesar respectarea 
legislaţiei în vigoare 
privind primele ce se 
acordă cu ocazia plecării 
în concediu de odihnă şi 
asigurarea finanţării prin 
reducerea excedentelor. 

O asemenea măsură ar 
conduce la inechităţi faţă de 
alte categorii de personal 
bugetar. 

6 Art.5. - (1) Prevederile din actele 
normative în vigoare referitoare la 
primele ce se acordă cu ocazia 
plecării în concediul de odihnă se 
suspendă până la data de 31 
decembrie 2006. 

Art.5. - (1)  se elimină 
 
Autor: Grup parlamentar PRM, 
lider  domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 

Propunerea Guvernului 
încalcă legislaţia muncii, 
inclusiv contractele 
colective de muncă, nu 
se regăseşte în 
Programul de guvernare 
2005-2008 şi este 
contrară promisiunii 
electorale: 
“Să trăiţi bine !” 

Nu se precizează sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli ce ar rezulta din 
acordarea acestor drepturi şi 
totodată, s-ar crea inechităţi 
faţă de alte categorii de 
personal bugetar. O astfel de 
măsură ar conduce la 
influenţe financiare 
suplimentare asupra 
bugetului de stat şi bugetului 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

asigurărilor sociale de stat, 
de cca.263,3 milioane lei şi, 
respectiv,  la majorarea 
deficitului bugetar. 
 

7 Art.6. - (1) Cheltuielile social- 
culturale, care se finanţează de la 
bugetul asigurărilor sociale de stat 
pe anul 2006, se stabilesc în sumă 
de 19.180,6 milioane lei, din care: 
73,8 milioane lei cheltuieli de 
personal, 270,7 milioane lei bunuri 
şi servicii, 42,4 milioane lei 
dobânzi, 64,5 milioane lei
transferuri între unităţi ale
administraţiei publice, 12,4
milioane lei alte transferuri, 
18.691,6 milioane lei asistenţă 
socială, 21,2 milioane lei cheltuieli 
de capital şi 4,0 milioane lei 
rambursări de credite. 

 
 
 

Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Art.6. - (1): Se propune 
eliminarea cuvântului 
„culturale” de la începutul 
textului. 

Din bugetul asigurărilor 
sociale de stat se 
finanţează numai 
cheltuielile sociale, nu şi 
cele culturale. 
 

 

Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, 
veniturile şi cheltuielile se 
grupează în buget pe baza 
clasificaţiei bugetare, într-o 
ordine şi după criterii 
unitare. 

8 Art.6 - (2) În anul 2006, 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 
445.000 de locuri, din care 380.000 

Art.6. - (2) se propune 
reformularea textului: 
“(2) În anul 2006, 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 satisfacerea 
cererii, care este mult 
mai mare, de bilete de 
tratament balnear şi 
odihnă. 
 

Nu este precizată sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. Majorarea 
numărului de bilete de 
tratament balnear şi odihnă 
cu 155.000 de bilete ar 
conduce la cheltuieli 
suplimentare cu  această 



Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

de locuri la tratament balnear şi 
65.000 de locuri la odihnă. 

pentru un număr de până la 
600.000 de locuri, din care 
450.000 de locuri la tratament 
balnear şi 150.000 de locuri la 
odihnă.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

destinaţie iar menţinerea 
echilibrului bugetar 
presupune reducerea cu  
aceeaşi sumă a altor 
cheltuieli din cadrul 
bugetului sau majorarea 
subvenţiei alocate de la 
bugetul de stat. 

9 Art.6. (2) În anul 2006, 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 
445.000 de locuri, din care 380.000 
de locuri la tratament balnear şi 
65.000 de locuri la odihnă. 
 
 
 
 

Art.6. - (2) se propune 
reformularea textului: 
 (2) În anul 2006, 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 
600.000 de locuri, din care 
450.000 de locuri la tratament 
balnear şi 150.000 de locuri la 
odihnă. 
Autor: Grupul parlamentar PRM 

Cererea este mult mai 
mare la bilete de 
tratament balnear şi 
odihnă. Se poate realiza 
prin diminuarea 
excedentului de 457,1 
milioane lei prevăzut la 
art.12 precum şi printr-o 
mai bună colectare a 
taxelor şi impozitelor. 

Finanţarea cheltuielilor 
pentru bilete de tratament 
balnear şi odihnă nu se poate 
realiza din veniturile 
aferente sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale la 
care se prevede excedentul 
de 457,1 milioane lei.  
De asemenea, o mai bună 
colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate 
constitui sursă de finanţare, 
întrucât nu poate fi 
cuantificată. 

10 Art.6 (2) În anul 2006, din bugetul Se propune modificarea textului: Se respectă prevederile Nu se  precizează sursa de 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

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 
445.000 de locuri, din care 380.000 
de locuri la tratament balnear şi 
65.000 de locuri la odihnă. 

(2) În anul 2006, 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 
600.000 de locuri, din care 
500.000 de locuri de tratament 
balnear şi 100.000 de locuri la 
odihnă. 
Autor: Grup parlamentar PRM, 
lider domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 

din Programul de 
guvernare 2005-2008 şi 
promisiunile din 
campaniile electorale. 
Guvernul a copiat 
numărul beneficiarilor 
din bugetul pe anul 
2005. 

finanţare a plusului de 
cheltuieli determinat de 
majorarea numărului de 
bilete de tratament şi odihnă. 
Menţionăm că şi în  anii 
2004 şi 2005 au fost 
prevăzute, în fiecare an, câte 
445.000 bilete de tratament 
balnear şi odihnă, şi nu au 
fost utilizate integral. 

11 Art.6 - (3) Din numărul total de 
380.000 locuri la tratament balnear 
se pot utiliza în cadrul sistemului 
de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale un 
număr de până la 6.000 de locuri. 

Art.6 - (3) Se propune 
reformularea textului: 
„(3) Din numărul total de 
450.000 locuri la tratament 
balnear se pot utiliza în cadrul 
sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale un număr de până 
la 15.000 de locuri.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 

Pentru satisfacerea 
cererii, care este mult 
mai mare, de bilete de 
tratament balnear şi 
odihnă. 
 

 

Nu se   precizează sursa de 
finanţare a cheltuielilor 
suplimentare determinate de 
majorarea numãrului de 
bilete la tratament balnear. 
De asemenea, potrivit 
execuţiei bugetare la 
30.06.2005, din sumele 
aprobate pentru bilete la 
tratament balnear în sistemul 
de asigurare pentru accidente 
de muncă şi boli 
profesionale, în  cuantum  de 
3,9 milioane lei, până la data 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

respectivă nu au fost 
raportate cheltuieli cu 
această destinaţie, motiv 
pentru care nu se justifică 
majorarea propusă. 

12 Art.6 - (3) Din numărul total de 
380.000 locuri la tratament balnear 
se pot utiliza în cadrul sistemului 
de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale un 
număr de până la 6.000 de locuri. 

Se propune reformularea 
textului: 
(3) Din numărul total de 450.000 
locuri la tratament balnear se pot 
utiliza în cadrul sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale un 
număr de până la 15.000 de 
locuri.   
Autori: Grupul parlamentar 
PRM 

Satisfacerea cererii este 
mult mai mare la bilete 
de tratament balnear şi 
odihnă. 

Nu se precizează sursa de 
finanţare a cheltuielilor 
suplimentare determinate de 
majorarea numãrului de 
bilete la tratament balnear. 
 

13 Art.6 - (3) Din numărul total de 
380.000 locuri la tratament balnear 
se pot utiliza în cadrul sistemului 
de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale un 
număr de până la 6.000 de locuri. 

Art.6 - (3) Se propune 
reformularea textului: 
(3) Din totalul de 500.000 locuri 
la tratament balnear se pot utiliza 
în cadrul sistemului de asigurare 
pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale un număr de 
până la 20.000 de locuri. 
Autor: Grup parlamentar PRM, 
lider domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 

Se respectă prevederile 
din Programul de 
guvernare 2005-2008 şi 
promisiunile din 
campaniile electorale. 
Guvernul a copiat 
numărul beneficiarilor 
din bugetul pe anul 
2005. 

Nu se   precizează sursa de 
finanţare a cheltuielilor 
suplimentare determinate de 
majorarea numãrului de 
bilete la tratament balnear. 
 

14 Art.6 (4) În anul 2006 se pot acorda Se propune reformularea Este necesar să se Finanţarea cheltuielilor 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

gratuit 40.000 de bilete, conform 
reglementărilor în vigoare,
persoanelor ale căror drepturi sunt 
stabilite prin: 

 “(4) În anul 2006 se pot acorda 
gratuit 100.000 de bilete 
conform reglementărilor în 
vigoare, persoanelor ale căror 
drepturi sunt stabilite prin”: 

textului: 

Autori: Grupul parlamentar 
PRM 
 

asigure satisfacerea 
cererii ridicate de bilete 
gratuite mai ales pentru 
persoane cu venituri 
mici. Sumele necesare 
pot fi obţinute prin 
reducerea excedentului 
de 457,1 milioane lei 
prevăzut la art.12 
precum şi printr-o mai 
bună colectare a taxelor 
şi impozitelor.  

pentru bilete de tratament 
balnear şi odihnă nu se poate 
realiza din veniturile 
aferente sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale la 
care se prevede excedentul 
de 457,1 milioane lei. 
De asemenea, o mai bună 
colectare a taxelor şi 
impozitelor nu poate 
constitui sursă de finanţare, 
întrucât nu poate fi 
cuantificată. 

15 Art.6 (4) În anul 2006 se pot acorda 
gratuit 40.000 de bilete, conform 
reglementărilor în vigoare,
persoanelor ale căror drepturi sunt 
stabilite prin: 

 „(4) În anul 2006 se pot acorda 
gratuit 

Se propune reformularea textului 
art.6 alin.(4): 

100.000 de bilete, 
conform reglementărilor în 
vigoare, persoanelor ale căror 
drepturi sunt stabilite prin:” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Pentru satisfacerea 
cererii ridicate de bilete 
gratuite. 
 

Propunerea conduce la 
creşterea cheltuielilor totale 
ale bugetului asigurărilor 
sociale de stat, fără ca autorii 
să precizeze şi sursele de 
acoperire a creşterii 
cheltuielilor bugetare. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

16 Art.6 (4) În anul 2006 se pot acorda 
gratuit 40.000 de bilete, conform 
reglementărilor în vigoare,
persoanelor ale căror drepturi sunt 
stabilite prin: 

 “4) În anul 2006 se pot acorda 
gratuit 100.000 de bilete, 
conform reglementărilor în 
vigoare, persoanelor ale căror 
drepturi sunt stabilite prin:” 

Se propune reformularea 
textului: 

 
Autor: Grup parlamentar PRM, 
lider domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 

Se respectă litera şi 
spiritul Programului de 
guvernare 2005-2008 şi 
promisiunile din 
campaniile electorale. 
Guvernul a copiat 
numărul beneficiarilor 
din anul 2005. 

Propunerea conduce la 
creşterea cheltuielilor totale 
ale bugetului asigurărilor 
sociale de stat, fără ca autorii 
să precizeze şi sursele de 
acoperire a creşterii 
cheltuielilor bugetare. 

17 Art.7. - Cheltuielile social- 
culturale, pe capitole de cheltuieli, 
sunt în sumă de 19.077,1 milioane 
lei pentru asigurări şi asistenţă 
socială şi 103,5 milioane lei pentru 
asigurări şi asistenţă socială pentu 
accidente de muncă şi boli 
profesionale. 
 

Se propune eliminarea 
cuvântului „culturale” de la 
începutul textului. 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 
 

Din bugetul asigurărilor 
sociale de stat se 
finanţează numai 
cheltuielile sociale, nu şi 
cele culturale. 
 

 

Potrivit Legii nr.500/2002 
privind finanţele publice, cu 
modificările ulterioare, 
veniturile şi cheltuielile se 
grupează în buget pe baza 
clasificaţiei bugetare,  într-o 
ordine şi după criterii 
unitare. 

18 Art.8. - Taxele poştale percepute 
de Compania Naţională "Poşta 
Română"- S.A. pentru prestaţiile 
privind plata la domiciliul
beneficiarilor a drepturilor de 
asigurări sociale de stat şi a celor 

 
„Art.8. – Taxele poştale 
percepute de Compania 
Naţională „Poşta Română” – 
S.A. pentru prestaţiile privind 

Se propune reformularea 
textului: 

Se achită procentul 
propus şi în Legea 
bugetului de stat pe anul 
2006 la servicii similare 
numai pentru plăţile 
efective şi nu o sumă 

În cazul bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi 
bugetului asigurărilor pentru 
şomaj taxele poştale s-au 
fundamentat luând în calcul 
un procent de 1,35% aplicat 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

de asigurări pentru şomaj în anul 
2006 sunt stabilite în sumă de 
245,3 milioane lei, din care: 230,3 
milioane lei pentru asigurări sociale 
de stat şi 15,0 milioane lei pentru 
asigurări pentru şomaj. 

plata la domiciliul beneficiarilor 
a drepturilor de asigurări sociale 
de stat şi a celor de asigurări 
pentru şomaj în anul 2006 nu 
pot depăşi 1,35% din valoarea 
sumelor plătite.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

globală indiferent că s-a 
efectuat sau nu serviciul.
 

asupra drepturilor cuvenite 
beneficiarilor şi s-au 
evidenţiat distinct în buget la 
poziţia “cheltuieli de 
transmitere a drepturilor”. 
În cazul drepturilor plătite 
din aceste bugete s-a avut în 
vedere limitarea sumelor 
pentru a se evita perceperea 
cotei de 1,35% şi în cazul  
returnării drepturilor ca 
urmare a neefectuării plăţii 
la prima avizare a 
beneficiarului. 
În situaţia în care suma 
alocată plăţii pensiilor va fi 
majorată în cursul anului 
sumele rămân la nivelul 
iniţial prevăzut. 
 

19 Art.8. - Taxele poştale percepute 
de Compania Naţională "Poşta 
Română"- S.A. pentru prestaţiile 
privind plata la domiciliul
beneficiarilor a drepturilor de 
asigurări sociale de stat şi a celor 
de asigurări pentru şomaj în anul 
2006 sunt stabilite în sumă de 
245,3 milioane lei, din care: 230,3 

 
“Taxele poştale percepute de 
Compania Naţională "Poşta 
Română"- S.A. pentru prestaţiile 
privind plata la domiciliul 
beneficiarilor a drepturilor de 
asigurări sociale de stat şi a celor 
de asigurări pentru şomaj în anul 

Se propune reformularea 
textului: 

În legea bugetului de 
stat pe anul 2006 la art.8 
alin.8 se prevede: 
“Taxele poştale 
percepute în anul 2006 
de Compania Naţională 
"Poşta Română"- S.A. 
pentru prestaţiile 
reprezentând plata la 

Cheltuielile de transmitere a 
drepturilor au fost 
dimensionate  astfel încît să 
asigure acoperirea costurilor 
Companiei Naţionale “Poşta 
Română”-S.A. pentru plata 
acestora la domiciliul 
beneficiarului. 



Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

milioane lei pentru asigurări sociale 
de stat şi 15,0 milioane lei pentru 
asigurări pentru şomaj. 
 

2006 nu pot depăşi 1,34% din 
valoarea sumelor plătite.” 
Autori: Grupul parlamentar 
PRM 

domiciliul beneficiarilor 
a drepturilor de asigurări 
şi asistenţă socială  nu 
pot depăşi 1,35% din 
valoarea sumelor plătite. 

20 Art.11. - (1) Cheltuielile sistemului 
de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale pe anul 
2006 se stabilesc în sumă de 103,5 
milioane lei, din care: 3,2 milioane 
lei cheltuieli de personal, 4,3 
milioane lei bunuri şi servicii, 1,6 
milioane lei transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 12,4 
milioane lei alte transferuri, 78,2 
milioane lei asistenţă socială şi 3,8 
milioane lei cheltuieli de capital. 

Se propune reformularea 
textului: 
„Art.11. – (1) Cheltuielile 
sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale pe anul 2006 se 
stabilesc în sumă de 503,59 
milioane lei, din care: 3,29 
milioane lei cheltuieli de 
personal, 4,3 milioane lei bunuri 
şi servicii, 1,6 milioane lei 
transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 12,4 
milioane lei alte transferuri, 78,2 
milioane lei asistenţă socială şi 
3,8 milioane lei cheltuieli de 
capital.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 

Să fie asigurate sumele 
necesare pentru 
accidente de muncă şi 
boli profesionale şi 
cheltuielile sistemului. 
Asigurarea acoperirii 
cheltuielilor de personal 
pentru cele 300 de 
posturi noi (propuse a fi 
finanţate de la Inspecţia 
Muncii). 
 
 

Nu se precizează sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli.  
Suma de 3,2 milioane lei 
este aferentă cheltuielilor de 
personal pentru un număr de 
156 de posturi, iar 
suplimentarea cu încă 300 de 
posturi ar conduce la 
influenţe financiare de peste 
6,0 milioane lei şi nu de 0,09 
milioane lei cum rezultă din 
amendament.  
Potrivit legislaţiei în vigoare, 
cheltuielile pentru personalul 
Inspecţiei Muncii se acoperă 
din bugetul acestei instituţii. 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

Giurescu şi Pavel Todoran 
 

21 Art.11. - (1) Cheltuielile sistemului 
de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale pe anul 
2006 se stabilesc în sumă de 103,5 
milioane lei, din care: 3,2 milioane 
lei cheltuieli de personal, 4,3 
milioane lei bunuri şi servicii, 1,6 
milioane lei transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 12,4 
milioane lei alte transferuri, 78,2 
milioane lei asistenţă socială şi 3,8 
milioane lei cheltuieli de capital. 
 
 

Se propune reformularea textului 
: 
“(1) Cheltuielile sistemului de 
asigurare pentru accidente pe 
anul 2006 se stabilesc în sumă 
de 103,59 milioane lei, din 
care: 3,29 milioane lei cheltuieli 
de personal, 4,3 milioane lei 
bunuri şi servicii, 1,6 milioane 
lei transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, 12,4 
milioane lei transferuri, 78,2 
milioane lei asistenţă socială şi 
3,8 milioane lei cheltuieli de 
capital.” 
Autor: Grupul parlamentar PRM 

Se pot asigura sumele 
necesare pentru 
accidente de muncă şi 
boli profesionale şi 
cheltuielile sistemului 
din utilizarea 
cheltuielilor de personal 
pentru cele 300 de 
posturi propuse a fi 
finanţate de la Inspecţia 
Muncii. 

Majorarea cu 300 de posturi  
conduce la influente 
suplimentare. Suma de 3,2 
milioane lei este aferentă 
cheltuielilor de personal 
pentru un număr de 156 de 
posturi, iar suplimentarea cu 
încă 300 de posturi ar 
conduce la influenţe 
financiare de peste 6,0 
milioane lei şi nu de 0,09 
milioane lei cum rezultă din 
amendament. 

22 Art.11 - (2) Cheltuielile pentru 
indemnizaţii, ajutoare şi alte 
prestaţii sociale pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale se 
stabilesc în sumă de 92,2 milioane 
lei. 
 

Se propune reformularea 
textului: 
„(2) Cheltuielile pentru 
indemnizaţii, ajutoare şi alte 
prestaţii sociale pentru accidente 
de muncă şi boli profesionale se 
stabilesc în sumă de 492,11 
milioane lei.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 

Pentru acoperirea 
cheltuielilor reale 
fundamentate cu 
indemnizaţii, ajutoare şi 
alte prestaţii sociale care 
în proiect au fost mult 
subdimensionate. 
 

Nu se precizează sursa de 
finanţare a plusului de 
cheltuieli. 
De asemenea, nu se  justifică 
majorarea acestor cheltuieli, 
deoarece la dimensionarea 
fondurilor s-a avut în vedere 
necesarul estimat pentru anul 
2006 şi  gradul scăzut de 
realizare a cheltuielilor pe 
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Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

primul semestru al anului 
2005 (2,7% din prevederile 
bugetare iniţiale). Prin 
proiect se prevede o creştere 
cu 132% faţă de programul 
pe anul 2005. 
 

23 Art.11 - (4) În anul 2006, pentru 
realizarea activităţii sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, unele 
atribuţii ale Casei Naţionale de 
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale se realizează cu personal al 
Inspecţiei Muncii, în limita unui 
număr de până la 300 de posturi 
care vor fi finanţate din bugetul 
Inspecţiei Muncii. 
 

Se propune reformularea 
textului: 
„(4) Începând cu anul 2006, 
pentru realizarea activităţii 
sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale, se suplimentează 
numărul de personal al Casei 
Naţionale de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale cu 
300 de posturi care vor fi 
finanţate din veniturile 
sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Finanţarea celor 300 de 
posturi suplimentate de 
la asigurările pentru 
accidente de muncă şi 
boli profesionale, şi nu 
din bugetul Inspecţiei 
Muncii. 
 

Realizarea unor atribuţii de 
către personalul Inspecţiei 
Muncii în anul 2006 are un 
caracter  temporar,   salariaţii 
acestei instituţii fiind 
specializaţi în problematica 
accidentelor de muncă şi 
bolilor profesionale. 
Cheltuielile pentru plata 
personalului Inspecţiei 
Muncii se  asigură din 
veniturile proprii ale acestei 
instituţii, neafectând 
cheltuielile bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
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Motivaţia respingerii 

24 Art.11 - (4) În anul 2006, pentru 
realizarea activităţii sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale, unele 
atribuţii ale Casei Naţionale de 
Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale se realizează cu personal al 
Inspecţiei Muncii, în limita unui 
număr de până la 300 de posturi 
care vor fi finanţate din bugetul 
Inspecţiei Muncii. 

Se propune reformularea 
textului: 
“(4) Începând cu anul 2006, 
pentru realizarea activităţii 
sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale, se suplimentează 
numărul de personal al Casei 
Naţionale de Pensii şi Alte 
Drepturi de Asigurări Sociale cu 
300 de posturi care vor fi 
finanţate din veniturile 
sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli 
profesionale.”
Autor: Grupul parlamentar PRM 

Finanţarea celor 300 de 
posturi suplimentare să 
se realizeze de către 
casele de pensii şi nu din 
bugetul Inspecţiei 
Muncii. 

Realizarea unor atribuţii de 
către personalul Inspecţiei 
Muncii în anul 2006 are un 
caracter  temporar, 
salariaţii acestei instituţii 
fiind specializaţi în 
problematica accidentelor de 
muncă şi bolilor 
profesionale. 
Cheltuielile pentru plata 
personalului Inspecţiei 
Muncii se  asigură din 
veniturile proprii ale acestei 
instituţii, neafectând 
cheltuielile bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
 

25 Art.12. - Excedentul sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale se 
stabileşte în sumă de 457,1 
milioane lei. 

Se propune reformularea 
textului: 
„Art.12. – Excedentul sistemului 
de asigurare pentru muncă şi 
boli profesionale se stabileşte în 
sumă de 57,1 milioane lei.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 

Ca urmare a 
suplimentării 
cheltuielilor cu 400 
milioane lei. 
 

Nu se  justifică majorarea 
cheltuielilor. 
La dimensionarea fondurilor 
s-a avut în vedere necesarul 
estimat pentru anul 2006 şi  
gradul scăzut de realizare a 
cheltuielilor pe primul 
semestru al anului 2005 
(2,7% din prevederile 
bugetare iniţiale). Prin 
proiect se  prevede o creştere 
cu 132% faţă de programul 



Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

Giurescu şi Pavel Todoran 
 

pe anul 2005. 
 

26 Art.12. - Excedentul sistemului de 
asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale se 
stabileşte în sumă de 457,1 
milioane lei. 

Art.12. - Excedentul sistemului 
de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale se 
stabileşte în sumă de 57,1 
milioane lei. 
Autori: Domnul senator Ion 
Solcanu, doamnele deputat 
Andronescu Ecaterina şi 
Găleteanu Monalisa  şi domnii 
deputaţi Andea Petru, Ştiucă  
Alecsandru, Dumitriu Mihai, 
Bănicioiu Nicolae, Buhăianu 
Obuf Cătălin, Stanciu Anghel.  

Pentru suplimentarea 
bugetului 
învăţământului 

Potrivit reglementărilor 
legale în vigoare, în bugetul 
asigurărilor sociale de stat 
sunt evidenţiate distinct atât 
veniturile cât şi cheltuielile 
sistemului asigurărilor 
sociale de stat (sistemul 
public de pensii) şi 
sistemului asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale. 
Veniturile sistemului de 
asigurare de accidente de 
muncă şi boli profesionale 
nu pot fi utilizate decât 
pentru finanţarea 
cheltuielilor aferente acestui 
sistem. 

27 Art.13 -  (5) Suma totală care poate 
fi utilizată pentru acordarea de 
credite, conform prevederilor art.87 
din Legea nr.76/2002 privind 
sistemul asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, este de 50,0 

Se propune reformularea 
textului: 
„(5) Suma totală care poate fi 
utilizată pentru acordarea de 
credite, conform prevederilor 
art.87 din Legea nr.76/2002 
privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea 

Pentru stimularea 
dezvoltării şi ocupării 
forţei de muncă la 
întreprinderile mici şi 
mijlocii. 
 

Propunerea conduce la 
creşterea cheltuielilor totale 
ale bugetului asigurărilor 
pentru şomaj, fără a se 
preciza sursa de acoperire a 
plusului de cheltuieli. 
Propunerea de majorare la 
130 milioane lei nu este 
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amendamentului 

Motivaţia respingerii 

milioane lei. 
 

ocupării forţei de muncă, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este de 130,0 
milioane lei.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

susţinută de scăderea 
interesului pentru credite 
acordate din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, 
înregistrată ca urmare a 
scăderii dobânzii de referinţă 
a BNR şi, implicit, a 
dobânzilor pe piaţa bancară. 
În anul  
2005, până la această dată, 
din suma de 56 milioane lei, 
prevăzută în buget, s-au 
acordat credite în sumă de 
22,1 milioane lei. 
 

28 Art.13 -  (6) Cuantumul maxim al 
creditului ce poate fi acordat în 
anul 2006 unui beneficiar de 
credite din suma prevazută la 
alin.(5) este de 1,0 milioane lei. 
 

Se propune reformularea 
textului: 
„(6) Cuantumul maxim al 
creditului ce poate fi acordat în 
anul 2006 unui beneficiar de 
credite din suma prevăzută la 
alin.(5) este de 2,0 milioane lei.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Se dă posibilitatea 
finanţării până la 200 de 
locuri de muncă prin 
creditul acordat. 
 
 

Acordarea unui credit mai 
mare restrânge  accesul mai 
multor beneficiari la acest fel 
de credit, concomitent cu 
reducerea dispersiei 
creditelor şi implicit, 
creşterea riscului bancar. 
Totodată, creditele solicitate 
în anul 2004, la nivelul 
maxim aprobat în condiţiile 
actuale, prevăzute de lege, 
de 1 milion lei, au fost  în 
număr de 4, faţă de 330 
proiecte finanţate, ponderea 



Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamente propuse/Autori  Motivaţia 
amendamentului 

Motivaţia respingerii 

redusă a creditelor de această 
mărime indicând interesul 
real al intreprinderilor mici 
şi mijlocii, principalul grup 
ţintă al acestei măsuri active. 
În cazul în care s-ar majora 
şi suma totală pentru 
acordarea de credite, aceasta 
ar conduce la majorarea 
cheltuielilor bugetului 
asigurărilor pentru şomaj, 
nefiind precizate sursele  de  
acoperire a plusului de 
cheltuieli. 

29 Art.17. - În bugetele instituţiilor 
publice, finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
indiferent de subordonare, nu se 
pot aproba sume pentru acordarea 
tichetelor de masă, întrucât în buget 
nu sunt prevăzute sume cu această 
destinaţie. 
 

Se propune eliminarea textului 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Să se poată acorda 
tichete de masă şi 
suplimentarea 
cheltuielilor cu sumele 
necesare reducând 
excedentul bugetului 
asigurărilor pentru 
şomaj. 
 

Propunerea ar conduce la 
majorarea cheltuielilor, 
nefiind prevăzută sursa de 
finanţare. 
În bugetele instituţiilor 
publice finanţate din cele 
doua bugete, nu sunt 
prevăzute sume pentru 
acordarea tichetelor de masă. 
Eventuala acordare a 
tichetelor de masă numai 
salariaţilor din instituţiile 
finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi 
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bugetul asigurărilor pentru 
şomaj ar crea inechitate faţă 
de ceilalţi salariaţi din 
sectorul bugetar. 
  

30 Art.17. - În bugetele instituţiilor 
publice, finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
indiferent de subordonare, nu se 
pot aproba sume pentru acordarea 
tichetelor de masă, întrucât în buget 
nu sunt prevăzute sume cu această 
destinaţie. 
 

Se propune eliminarea textului. 
 
Autor: Grupul parlamentar PRM 

Se pot acorda tichetele 
de masă şi 
suplimentarea 
cheltuielilor cu sumele 
necesare reducând 
excedentul bugetului 
asigurărilor pentru 
şomaj. 

În bugetele instituţiilor 
publice finanţate din cele 
două bugete, nu sunt 
prevăzute sume pentru 
acordarea tichetelor de masă. 
Eventuala acordare a 
tichetelor de masă numai 
salariaţilor din instituţiile 
finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi 
bugetul asigurărilor pentru 
şomaj ar crea inechitate faţă 
de ceilalţi salariaţi din 
sectorul bugetar. 

31 Art.17. - În bugetele instituţiilor 
publice, finanţate din bugetul 
asigurărilor sociale de stat şi 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
indiferent de subordonare, nu se 
pot aproba sume pentru acordarea 
tichetelor de masă, întrucât în buget 
nu sunt prevăzute sume cu această 
destinaţie. 

Se propune reformularea 
textului: 
“Art.17. -(1) În bugetele 
instituţiilor publice, finanţate din 
bugetul asigurărilor sociale de 
stat şi bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, indiferent de
subordonare, se acordă suma de 
8 lei pe zi calendaristică fiecărui 

 

Conform art.47 din 
Constituţia României 
“statul este obligat să ia 
măsuri de dezvoltare 
economică şi de 
protecţie socială, de 
natură să asigure 
cetăţenilor un nivel de 
trai decent”. Guvernul la 

O astfel de măsură nu se 
poate stabili prin legea 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat    care este lege 
anuală; la finele anului 
prevederile acesteia îşi 
încetează valabilitatea. 
Aceste propuneri trebuie 
reglementate printr-un act 
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angajat pentru cumpărarea de 
alimente. Suma se virează, lunar 
fiecărui angajat pe un card 
distinct, folosit numai cu această 
destinaţie. 
  (2) Pensionarii, şomerii şi 
persoanele fără venituri
beneficiază de suma de 4 lei pe 
zi calendaristică pentru
cumpărarea de alimente. Suma 
se virează, lunar fiecărui 
beneficiar pe un card distinct, 
folosit numai cu această 
destinaţie.  

 

 

 

Reducerea sărăciei şi a 
marginalizării sociale şi 
îmbunătăţirea 
standardului de viaţă 
pentru persoanele 
vârstnice. De asemenea, 
Guvernul şi-a stabilit ca 
obiectiv să asigure 
creşterea puterii de 
cumpărare a 
pensionarilor. Se ştie că 
în România sunt cca. 10 
milioane de cetăţeni 
săraci. Cerinţele Uniunii 
Europene impun 
Guvernului României să 
asigure un nivel de trai 
decent pentru toţi 
cetăţenii săi, care să 
reducă decalajul enorm 
faţă de nivelul de trai al 
cetăţenilor din ţările 
membre ale Uniunii 

  (3) Sumele necesare pentru 
acoperirea acestor cheltuieli 
provin din rezerva valutară a 
României, constituită din
vânzarea activelor realizate prin 
munca acestor cetăţeni, active 
proprietate a cetăţenilor şi la care 
statul a fost administrator.” 
 
Autor: Grup parlamentar PRM, 
lider domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 

cap.7 “Politica de 
protecţie socială” are în 
vedere atingerea 
următoarelor ţinte 
stategice: 

normativ de sine stătător. 
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Europene.  
32 Art.18. - Cuantumul fix al 

indemnizaţiei pentru însoţitor, în 
cazul pensionarilor de invaliditate 
încadraţi în gradul l de invaliditate, 
drept ce se acordă potrivit 
prevederilor art.61 alin.(1) din 
Legea nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
stabileşte în anul 2006 la nivelul 
salariului de bază minim brut pe 
ţară. 
 

Se propune reformularea 
textului: 
„Art.18. – Cuantumul fix al 
indemnizaţiei pentru însoţitor, în 
cazul pensionarilor de 
invaliditate încadraţi în gradul 1 
de invaliditate, drept ce se 
acordă potrivit prevederilor 
art.61 alin.(1) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
stabileşte în anul 2006 la nivelul 
a două salarii de bază minime 
brute pe ţară”. 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Pentru asigurarea unei 
salarizări 
corespunzătoare. 
 

Indemnizaţia pentru însoţitor 
se acordă pensionarului de 
invaliditate, în afara pensiei 
şi nu reprezintă un drept 
salarial. 
Majorarea cuantumului 
acestui drept conduce la 
majorarea cheltuielilor şi, 
respectiv, la majorarea 
deficitului bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 

33 Art.18. - Cuantumul fix al 
indemnizaţiei pentru însoţitor, în 
cazul pensionarilor de invaliditate 
încadraţi în gradul l de invaliditate, 
drept ce se acordă potrivit 
prevederilor art.61 alin.(1) din 

Se propune reformularea 
textului: 
„Art.18. – Cuantumul fix al 
indemnizaţiei pentru însoţitor, în 
cazul pensionarilor de 
invaliditate încadraţi în gradul 1 

Pentru asigurarea unei 
salarizări 
corespunzătoare. 
 

Indemnizaţia pentru însoţitor 
se acordă pensionarului de 
invaliditate, în afara pensiei 
şi nu reprezintă un drept 
salarial.   
Majorarea cuantumului 
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Legea nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
stabileşte în anul 2006 la nivelul 
salariului de bază minim brut pe 
ţară. 
 

de invaliditate, drept ce se 
acordă potrivit prevederilor 
art.61 alin.(1) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
stabileşte în anul 2006 la nivelul 
salariului mediu net pe 
economie din luna anterioară 
efectuării plăţii.” 
Autor: Domnul deputat Ioan 
Cindrea 

acestui drept conduce la 
majorarea cheltuielilor şi, 
respectiv, la majorarea 
deficitului bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 

34 Art.18. - Cuantumul fix al 
indemnizaţiei pentru însoţitor, în 
cazul pensionarilor de invaliditate 
încadraţi în gradul l de invaliditate, 
drept ce se acordă potrivit 
prevederilor art.61 alin.(1) din 
Legea nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, se 
stabileşte în anul 2006 la nivelul 
salariului de bază minim brut pe 
ţară. 

Se propune reformularea 
textului: 
Art.18. - Cuantumul fix al 
indemnizaţiei pentru însoţitor, în 
cazul pensionarilor de 
invaliditate încadraţi în gradul l 
de invaliditate, drept ce se 
acordă potrivit prevederilor 
art.61 alin.(1) din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
stabileşte în anul 2006 la nivelul 
a două salarii de bază minime 
brute pe ţară sau salariul mediu 
net pe economie din luna 
anterioară efectuării plăţii. 
Autor: Grupul parlamentar PRM 

Pentru asigurarea unei 
salarizări 
corespunzătoare muncii 
prestate. 

Indemnizaţia pentru însoţitor 
se acordă pensionarului de 
invaliditate, în afara pensiei 
şi nu reprezintă un drept 
salarial. 
Majorarea cuantumului 
acestui drept conduce la 
majorarea cheltuielilor şi, 
respectiv, la majorarea 
deficitului bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
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35 Art.19. - (1) Valoarea punctului de 
pensie, stabilită potrivit 
prevederilor art.80 din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 
2006, este de 323,1 lei şi se aplică 
începând cu data de 1 ianuarie 
2006. 

Se propune reformularea 
textului: 
„Art.19. – (1) Valoarea 
punctului de pensie, stabilită 
potrivit prevederilor art.80 din 
Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru anul 2006, este 
de 399 lei şi se aplică începând 
cu data de 1 ianuarie 2006.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Pentru asigurarea unei 
vieţi mai bune. 
 

Valoarea punctului de pensie 
s-a stabilit în condiţiile legii 
prin actualizarea valorii 
punctului de pensie din luna 
decembrie 2005 cu rata 
inflaţiei prognozate pentru 
anul 2006; valoarea 
punctului de  pensie astfel 
stabilită este  superioară ratei 
inflaţiei ( 9,3% faţă de 
5,5%). Totodată, stabilirea 
unei valori mai mari a 
punctului de pensie nu are 
susţinere financiară în 
proiecţia bugetară a anului 
2006.   

36 Art.19. - (1) Valoarea punctului de 
pensie, stabilită potrivit 
prevederilor art.80 din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 
2006, este de 323,1 lei şi se aplică 
începând cu data de 1 ianuarie 
2006. 

Se propune reformularea 
textului: 
„Art. 19. – (1) Valoraea 
punctului de pensei, stabilită 
potrivit prevederilor art. 80 din 
Legea nr. 19/2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru anul 2006, este 
de 430,8 lei şi se aplică începând 
cu data de 1 ianuarie 2006” 
 

Majorarea de la 35 
puncte procentuale la 40 
puncte procentuale din 
salariul mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat pe anul 
2006. 

Valoarea punctului de pensie 
s-a stabilit în condiţiile legii 
prin actualizarea valorii 
punctului de pensie din luna 
decembrie 2005 cu rata 
inflaţiei prognozate pentru 
anul 2006; valoarea 
punctului de pensie astfel 
stabilită este superioară ratei 
inflaţiei ( 9,3% faţă de 
5,5%). 
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Autor: Domnul deputat Ioan 
Cindrea 

Totodată, stabilirea unei 
valori mai mari a punctului 
de pensie nu are susţinere 
financiară în proiecţia 
bugetară a anului 2006. 

37 Art.19. - (1) Valoarea punctului de 
pensie, stabilită potrivit 
prevederilor art.80 din Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru anul 
2006, este de 323,1 lei şi se aplică 
începând cu data de 1 ianuarie 
2006. 
(2) Salariul mediul brut utilizat la 
fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 
2006 este de 1.077 lei. 

 
    Autori: Domnul deputat 
Tudor Mohora 

 

Art.19, după alin.(2) se 
introduce un alineat nou cu 
următorul conţinut: 
    (3) Nivelul salariului minim 
brut pe ţară va fi de 3.700.000 
lei, începând cu luna ianuarie 
2006. 
 

Corectarea nivelului 
salariului minim brut pe 
ţară este necesară,ţinând 
seama de rata inflaţiei 
medii anuale în anul 
2005 (8,8%), respectiv 
în anul 2006 (6,3%) şi 
de creşterea PIB 
prevăzută pentru anul 
2006 (jumătate din rata 
de 6%, adică 3%). În 
total sporul ar fi de 
cca.19%, din care 
creşterea reală ar fi de 
numai 3%, fiind însă 
necesară negocierea cu 
sindicatele şi 
patronatele. 

Stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară nu face 
obiectul Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
Potrivit art.159 din Legea nr. 
53/2003 (Codul muncii), cu 
modificările şi completările 
ulterioare, salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat 
în plată se stabileşte prin 
hotărâre a Guvernului. Un 
salariu de bază minim brut 
pe ţară de 370 lei ar 
reprezenta o creştere de 
119,4% faţă de nivelul actual 
şi ar determina creşterea 
cheltuielilor bugetare cu 
implicaţii nefavorabile 
asupra deficitului bugetului 
general consolidat. 

38 Art.20. - Cuantumul ajutorului de 
deces se stabileşte, în condiţiile 
legii, în cazul: 

Se propune reformularea 
textului: 
Art.20. - Cuantumul ajutorului 

Se respectă prevederile 
din Programul de 
guvernare 2005-2008 şi 

Autorul amendamentului nu 
precizează sursa de acoperire 
a cheltuielilor suplimentare. 
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a) asiguratului sau pensionarului, la 
1.077 lei; 
b) unui membru de familie al 
asiguratului sau pensionarului, la 
538 lei. 
 

în caz de deces se stabileşte, în 
condiţiile legii, astfel: 
a) asiguratului sau pensionarului, 
la 1.200 lei; 
b) unui membru de familie al 
asiguratului sau pensionarului, la 
600 lei. 
 
Autor: Grup parlamentar PRM,  
lider  domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 

promisiunile din 
campaniile electorale, 
precum şi spiritul 
aceleiaşi legi din anul 
2005. Statul nu dă ajutor 
de deces.  

O majorare a cuantumului 
ajutorului de deces ar 
conduce la creşterea 
cheltuielilor bugetare cu 
implicaţii negative asupra 
echilibrului bugetului 
asigurărilor sociale de stat.  

39 Art.22 - c) contribuţia datorată 
conform art.28 din lege de 
persoanele asigurate în baza 
contractului de asigurare pentru 
şomaj este de 3,5%. 
 

Se propune reformularea 
textului: 
„c) contribuţia datorată conform 
art.28 din lege de persoanele 
asigurate în baza contractului de 
asigurare pentru şomaj este de 
1%.” 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Pentru ca persoanele 
asigurate pentru riscul 
de şomaj în baza 
contractului de asigurare 
din afara unui raport de 
muncă să suporte numai 
echivalentul contribuţiei 
salariatului 2,5% şi nu 
3,5% - întreaga 
contribuţie, inclusiv a 
angajatorului. 
 
 

Reducerea la 1% a 
contribuţiei datorate, potrivit 
art.28 din lege, de persoanele 
asigurate în baza unui 
contract de asigurare pentru 
şomaj, ar crea cadrul legal 
pentru un sistem de asigurare 
discriminatoriu:  
pe de o parte, ar fi asiguraţi 
salariaţii, ca urmare a celor 
două categorii de contribuţii, 
cea de 2,5%, datorată de 
angajator şi cea individuală, 
de 1%, iar pe de altă parte, 
persoanele asigurate pe bază 
de contract, care ar beneficia 
de aceleaşi drepturi în 
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condiţiile unei contribuţii de 
numai 1%. 

40 Se introduce art.26: 
“Art.26 - Se instituie pensia 
minimă pe economie în cuantum 
de 75% din salariul minim brut 
pe economie.” 
 
Autor: Grup parlamentar PRM, 
lider domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 

Guvernul atinge câteva 
din ţintele strategice din 
programul 2005-2008, 
cap.7 “Politica de 
protecţie socială”.  

Nu este prevăzută sursa de 
acoperire a plusului de 
cheltuieli. 
Modul de stabilire a pensiei 
este reglementat prin Legea 
nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
lege organică. 
 

41 Se introduce art.27: 
”Art.27. - Se interzice plata din 
bugetul statului român pentru 
preoţii membri ai UDMR care 
au acţionat pentru separatism pe 
criterii etnice sau au sprijinit 
politica UDMR pentru 
separatism pe criterii etnice, 
inclusiv separatismul teritorial.” 
Autor: Grup parlamentar PRM, 
lider domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 

Se incheie astfel 
finanţarea din banii 
contribuabililor români a 
preoţilor membri ai 
UDMR care sunt  
fruntea acţiunilor 
antiromâneşti şi 
antieuropene, care au 
promovat şi susţinut 
separatismul pe criterii 
etnice, care au acţionat 
şi acţionează pentru 
separatism teritorial, 
inclusiv pentru 
autonomia teritorială a 
Ardealului. 

Amendamentul nu face 
obiectul legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
Sumele se  alocă, potrivit 
legii, din bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Culturii 
şi Cultelor pentru a sprijini 
salarizarea personalului 
clerical care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul cultelor 
religioase recunoscute în 
România, pe baza 
propunerilor conducerii 
cultelor religioase, ţinând 
seama de numărul de adepţi 
ai fiecărui cult şi nu în 
funcţie de apartenenţa 
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politică a personalului 
clerical.  

42 Se introduce art.28: 
“Art.28. - Se suspendă 
impozitarea pensiilor până la 
data de 31 decembrie 2006.” 
 
Autor: Grup parlamentar PRM, 
lider domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 

Conform Programului 
de guvernare 2005-2008 
care are drept ţinte 
strategice în domeniul 
politicii de protecţie 
socială: reducerea 
sărăciei şi îmbunătăţirea 
standardului de viaţă 
pentru persoanele 
vârstnice. 

Autorul nu precizează sursa 
de acoperire a golului de 
venituri la bugetul de stat. 
Totodată, tratamentul fiscal 
aplicat pensiilor este stabilit 
prin Legea nr.571 /2003 
privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, neputând fi 
reglementat prin legea 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat.  
In condiţiile etapei actuale 
de perfecţionare a legislaţiei 
fiscale s-a impus ca 
promovarea de prevederi 
fiscale să fie integrată în 
legea fiscală, respectiv 
Legea nr.571/2003, care 
prevede la art.1 alin (3) că în 
materie fiscală dispoziţiile 
codului prevalează asupra 
oricăror prevederi din alte 
acte normative, în caz de 
conflict între acestea 
aplicându-se dispoziţiile 
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Codului fiscal. 
43 Se introduce art.29: 

“Art.29. - Rata majorării 
pensiilor agricultorilor va 
devansa rata de creştere a 
pensiilor din sistemul public de 
pensii. Pensionarii agricultori 
beneficiază de aceleaşi indexări 
ca şi cele care se acordă 
pensionarilor din sistemul public 
de pensii.” 
Autor: Grup parlamentar PRM,  
lider domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 

Conform Programului 
de Guvernare 2005-
2008, cap.7 “Politica de 
protecţie socială”, unde 
s-a prevăzut creşterea 
puterii de cumpărare a 
pensionarilor din 
agricultură. 

Amendamentul nu face 
obiectul legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
Precizăm că, începând cu 1 
ianuarie 2005, potrivit Legii 
nr.352/2004 pentru 
completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi altor 
drepturi de asigurări sociale, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
pensiile din sistemul public 
provenite din fostul sistem 
de asigurări sociale al 
agricultorilor se suportă de la 
bugetul de stat. 
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44 Se introduce art.30: 
“Art.30. - Pensionarii şi şomerii 
beneficiază de medicamente în 
mod gratuit.” 
Autor: Grup parlamentar PRM, 
lider domnul senator dr. 
Gheorghe Funar 
 

Se respectă promisiunile 
din campania electorală 
ale Alianţei DA şi se 
ating unele ţinte 
strategice din Programul 
de Guvernare 2005-
2008. Totodată se 
respectă prevederile din 
Constituţie şi toţi 
pensionarii vor beneficia 
de aceleaşi gratuităţi 
care sunt acordate 
pensionarilor care au 
fost judecători şi 
procurori. 

Amendamentul nu face 
obiectul legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 
 

45 Anexa nr.1/04 
Capitolul 5004 
Titlul 51 
Articol 01 
Alineat 18 
Transferuri din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj către bugetele locale 
pt. finanţarea programelor pentru 
ocuparea temporară a forţei de 
muncă 
Coloana 3 – 2006 Propuneri 
Suma alocată: 69.102 mii lei 

Se propune mărirea sumei de la 
69.102 mii lei la 139.102 mii lei. 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Creşterea ponderii 
cheltuielilor cu măsurile 
active. 
Creşterea numărului 
şomerilor ocupaţi în 
lucrări de infrastructură 
în special la nivelul 
localităţilor afectate de 
inundaţii. 
Creşterea ocupării prin 
creditare a IMM-urilor 
şi stimularea dezvoltării 

Nu precizează sursa de 
acoperire a creşterii 
cheltuielilor bugetare. 
Cheltuielile cu aceasta 
destinaţie au fost 
dimensionate astfel încât să 
asigure necesarul de finanţat 
în anul 2006. 
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acestui sector. 
46 Anexa nr.1/04 

Capitolul 9904 
Excedent/Deficit 
Coloana 3 – 2006 Propuneri 
Suma: 142.986 mii lei 
 
 

Se propune diminuarea sumei 
de la 142.986 mii lei la 2.986 
mii lei. 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Mărindu-se cheltuielile, 
scade corespunzător 
excedentul. 
 
 
 
 
 

Propunerea ar conduce la 
modificarea deficitului 
bugetului general consolidat 
care a stat la baza stabilirii 
ţintelor de politică bugetară. 

47 Anexa nr.2/04 
Capitolul 8004 
Titlul 80 
Articolul 04 
Împrumuturi din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj 
Coloana 3 – 2006 Propuneri 
Suma alocată: 50.000 mii lei 

Se propune mărirea sumei de la 
50.000 mii lei la 120.000 mii lei. 
Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

Creşterea ponderii 
cheltuielilor cu măsurile 
active. 
Creşterea numărului 
şomerilor ocupaţi în 
lucrări de infrastructură 
în special la nivelul 
localităţilor afectate de 
inundaţii. 
Creşterea ocupării prin 
creditare a IMM-urilor 
şi stimularea dezvoltării 
acestui sector. 

Propunerea conduce la 
creşterea cheltuielilor totale 
ale bugetului asigurărilor 
pentru şomaj, cu implicaţii 
nefavorabile asupra 
deficitului bugetului general 
consolidat. 

48 Anexa nr.3/04 
Capitolul 5004 
Cheltuieli – Total 

Se propune mărirea sumei de la 
2.089.128 mii lei la 2.229.128 
mii lei. 

Creşterea ponderii 
cheltuielilor cu măsurile 

Propunerea conduce la 
creşterea cheltuielilor totale 
ale bugetului asigurărilor 



Nr. 
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Coloana 3 – 2006 Propuneri 
Suma alocată: 2.089.128 mii lei 
 

Autori:  Domnii senatori Dan 
Mircea Popescu şi Ion Rădoi, 
doamnele deputat Rovana Plumb 
şi Gabriela Nedelcu şi domnii 
deputaţi Ioan Cindrea, Marian 
Sârbu, Filonaş Chiş, Ion 
Giurescu şi Pavel Todoran 

active. 
Creşterea numărului 
şomerilor ocupaţi în 
lucrări de infrastructură 
în special la nivelul 
localităţilor afectate de 
inundaţii. 
Creşterea ocupării prin 
creditare a IMM-urilor 
şi stimularea dezvoltării 
acestui sector. 

pentru şomaj, cu implicaţii 
nefavorabile asupra 
deficitului bugetului general 
consolidat. 
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