
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 SENAT 

 
Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială 
 

 Comisia pentru muncă, 
familie şi protecţie socială  

 
Nr.4c-7/575/16.12.2014  Nr.XXVII/216/16.12.2014 

 
 

AVIZ  COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2015 
 
 
 

 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 2015, trimis 

comisiilor cu adresele nr. PLx 573/2014, respectiv nr.L 

744/2014. 

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 16 decembrie 2014. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiilor reunite 

au hotărât, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru,  7 voturi 

împotrivă şi - abţineri), avizarea favorabilă a proiectului de 

lege. 
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În cursul dezbaterilor au fost discutate amendamentele 

formulate şi depuse la comisii, care, supuse votului, au fost 

admise şi respinse. Acestea se regăsesc în anexele la prezentul 

aviz. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
Deputat 

Florin Iordache 
 

PREŞEDINTE, 
Senator 

Augustin Constantin Mitu
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Consilier parlamentar Elena Anghel



Anexa nr. 1 
Amendamente admise 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
1. 

 
Anexa nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anii 
2013-2018 
Grupa 4200-subcapitol 04.  
Subvenții de la alte nivele ale administrației 
publice 
 
 
 
 
 
 

 
Se suplimentează bugetul asigurărilor pentru șomaj 
cu subvenții de la alte nivele ale administrației 
publice cu suma de 855 mii lei pentru acordarea 
unor subvenții angajatorilor care încadrează 
anumite categorii pe persoane aflate în șomaj, 
respectiv tineri absolvenți șomeri cu vârsta până în 
35 ani, şomeri care mai au 3 ani până la pensionare, 
persoane cu handicap, şomeri în vârstă de peste 45 
de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători 
ai familiilor monoparentale. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din Camera Deputaților 
 
 

 
Această majorare conduce la crearea de 
locuri de muncă, reducerea şomajului şi 
susţinerea mediului privat, cu efecte 
pozitive asupra creşterii economice.  
De asemenea, este orientată către 
categoriile sociale aflate în dificultate.  
 
Sursa de finanțare:  
Capitolul Subvenții de la alte nivele ale 
administrației publice ale fiecărui  
Minister în parte, cu excepția 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecției 
Copilului și a Persoanelor Vârstnice 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

 
2. 

 
Anexa nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anii 
2013-2018 
Grupa 5004-grupa 51.  
Titlul VI. Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Se suplimentează bugetul asigurărilor pentru şomaj 
cu suma de 500 mii lei pentru acordarea de 
subvenţii angajatorilor care încadrează în muncă 
tineri absolvenți șomeri cu vârsta până în 35 ani. 
Angajatorii sunt scutiţi pe o perioadă de 1 an de la 
plata contribuţiilor sociale pentru şomaj aferente 
persoanelor respective, angajate pe o perioadă 
nedeterminată. Subvenţia se acordă angajatorilor 
lunar, pe persoana angajată, pe o perioadă de maxim 
12 luni. Angajatorii au obligaţia de a menţine 
şomerii în activitate timp de cel puţin 2 ani. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
Grupul parlamentar PDL din Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din Camera Deputaților 
 
 
 
 
 

 
Majorarea conduce la crearea de locuri de 
muncă, reducerea şomajului şi susţinerea 
mediului privat, cu efecte pozitive asupra 
creşterii economice. De asemenea, este 
orientată către categoriile sociale aflate în 
dificultate.  
 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare sumă din cadrul 
Anexei nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anii 
2013-2018 
Grupa 4200-subcapitol 04.  
Subvenții de la alte nivele ale 
administrației publice 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

3. Anexa nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anii 
2013-2018 
Grupa 5004-grupa 51.  
Titlul VI. Transferuri între unități ale 
administrației publice 

Se majorează cu suma de 100 mii lei bugetul pentru 
acordarea de subvenţii lunare, pe o perioadă limitată 
de timp, angajatorilor care încadrează în muncă 
şomeri care mai au 3 ani până la pensionare.  
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
Grupul parlamentar PDL din Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din Camera Deputaților 

Majorarea conduce la crearea de locuri de 
muncă, reducerea şomajului, susţinerea 
mediului privat, sprijinirea persoanelor 
aflate în dificultate financiară şi care îşi 
găsesc cu greutate noi locuri de muncă. 
Măsura stimulează creşterea economică.  
 
Sursa de finanțare: 
Realocare sumă din cadrul 
Anexei nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anii 
2013-2018 
Grupa 4200-subcapitol 04.  
Subvenții de la alte nivele ale 
administrației publice 
 
 

 
4. 

 
Anexa nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anii 
2013-2018 
Grupa 5004-grupa 51.  
Titlul VI. Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Se majorează cu suma de 155 mii lei bugetul pentru 
acordarea de subvenţii lunare firmelor care 
angajează pe perioadă nedeterminată persoane cu 
handicap. Subvenţiile vor fi acordate pe o perioadă 
de maxim 12 luni. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 

 
Majorarea conduce la crearea de locuri de 
muncă în rândul unei categorii sociale 
vulnerabile şi stimulează inserţia acestora 
pe piaţa muncii. Măsura are impact 
pozitiv asupra creşterii economice.  
 
Sursa de finanțare: 
Realocare sumă din cadrul 
Anexei nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anii 
2013-2018 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
Grupul parlamentar PDL din Camera Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din Camera Deputaților 
 

Grupa 4200-subcapitol 04.  
Subvenții de la alte nivele ale 
administrației publice 
 

 
5. 

 
Anexa nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anii 
2013-2018 
Grupa 5004-grupa 51.  
Titlul VI. Transferuri între unități ale 
administrației publice 

 
Se majorează cu suma de 100 mii lei bugetul pentru 
acordarea de subvenţii angajatorilor care încadrează 
în muncă şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau 
şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai 
familiilor monoparentale. Angajatorii sunt scutiţi pe 
o perioadă de 1 an de la plata contribuţiilor sociale 
pentru şomaj aferente persoanelor respective, 
angajate pe o perioadă nedeterminată. Subvenţia se 
acordă angajatorilor lunar, pe persoana angajată, pe 
o perioadă de maxim 12 luni. Angajatorii au 
obligaţia de a menţine şomerii în activitate timp de 
cel puţin 2 ani. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
Grupul parlamentar PDL din Camera Deputaților 

 
Majorarea conduce la crearea de locuri de 
muncă, reducerea şomajului şi susţinerea 
mediului privat, cu efecte pozitive asupra 
creşterii economice. De asemenea, este 
orientată către categoriile sociale aflate în 
dificultate.  
 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare sumă din cadrul 
Anexei nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anii 
2013-2018 
Grupa 4200-subcapitol 04.  
Subvenții de la alte nivele ale 
administrației publice 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Grupul parlamentar PNL din Camera Deputaților 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr.2 
 

Amendamente respinse 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pt. comisii) 

 
1. 

 
Anexa nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe 
anii 2013-2018 
Capitolul 6804 Asigurări și asistență 
social 
Grupa 57 
 

 
Suplimentarea sumei alocate 
judeţului NEAMŢ, pentru asistenţă 
socială cu 65.000 lei 
 
Autori, deputaţi PSD:  
Liviu HARBUZ   
Ioan MUNTEANU  
Vlad MARCOCI    
Ionel ARSENE  
Marian ENACHE 
Constantin MOISII 
 
Senatori  PSD: 
Ioan CHELARU  
Liviu BUMBU  

 

 
Motivaţia: Asigurarea unor 
condiţii  normale pentru 
beneficiarii din judeţul Neamţ 
ai acestor resurse financiare.  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului.  

 
Alocarea fondurilor pentru 
autorităţile locale se face 
potrivit unor proceduri 
specifice. 

 
2. 

 
Anexa nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe 
anii 2013-2018 
Capitolul 6804 Asigurări și asistență 
social 
Subcapitolul 15 Prevenirea excluderii 
sociale 
Paragraful 50 Alte cheltuieli în 
domeniul prevenirii excluderii sociale 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 1919 mii lei. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 

 
Pentru anul 2014 valoarea de 
execuție preliminară este de 
31.601 mii lei, față de 29.682 
mii lei cât e prevăzut în 
proiectul de buget. 
Considerăm că pentru anul 
2015 suma alocată trebuie să 
aibă o valoare similară ca cea 
prevăzută pentru anul în curs 
căci, din păcate, în România 

 
In urma acceptarii 
amendamentului de la poziţia 
1 – amendamente admise, 
sumele destinate stimularii 
angajatorilor care incadreaza 
in munca absolventi ai 
institutiilor de invatamant, 
someri care mai au 5 ani 
pana la pensie, someri in 
varsta de peste 45 de ani, 
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Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din Camera 
Deputaților 

discriminarea există, mai ales 
cu privire la mai multe 
minorități naţionale, etnice, 
religioase şi lingvistice. 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare de sumă  de la 
Anexa nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru 
șomaj pe anii 2013-2018, 
Capitolul 6804 Asigurări și 
asistență social, 
Subcapitolul 50 Alte 
cheltuieli în domeniul 
asigurărilor și asistenței 
sociale. 
 

someri care sunt unici 
intretinatori ai famililor 
monoparentale, persoane cu 
handicap, tineri cu risc de 
marginalizare sociala, 
precum si sumele destinate 
stimularii persoanelor care se 
incadreaza in munca vor 
creste in anul 2015 fata de 
2014 cu 4,5%, respectiv cu 
7.671 mii lei. (de la 170.176 
mii lei in 2014 la 177.847 
mii lei in 2015). 
Buget 2015 – 177.847 mii 
lei, din care: 
68.04.57.02 – 29.682 mii lei; 
8004.57.02 – 148.165 mii 
lei. 
 
Buget 2014 – 170.176 mii 
lei, din care: 
68.04.57.02 
16.601 mii lei; 
8004.57.02 – 153.575 mii lei 
 
 
 

 
3. 

 
Anexa nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe 
anii 2013-2018 
Capitolul 8004 Acțiuni generale 

 
Se propune suplimentarea bugetului 
cu suma de 6558 mii lei pentru 
acordarea unor subvenții 
angajatorilor care încadrează anumite 

 
Pentru anul 2014 valoarea de 
execuție preliminară este de 
155.745 mii lei, față de 
149.187 mii lei cât e prevăzut 

 
In urma acceptarii 
amendamentului de la poziţia 
1 – amendamente admise, 
sumele destinate stimularii 
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economice 
Subcapitol 02-Acțiuni generale de 
muncă 
Paragraf 05 – Stimularea crearii de 
locuri de muncă  

categorii pe persoane aflate în șomaj, 
respectiv tineri absolvenți șomeri cu 
vârsta până în 35 ani, şomeri care mai 
au 3 ani până la pensionare, şomeri în 
vârstă de peste 45 de ani sau şomeri 
care sunt părinţi unici susţinători ai 
familiilor monoparentale, persoane 
cu handicap. Angajatorii sunt scutiţi 
pe o perioadă de 1 an de la plata 
contribuţiilor sociale pentru şomaj 
aferente persoanelor respective, 
angajate pe o perioadă nedeterminată. 
Subvenţia se acordă angajatorilor 
lunar, pe persoana angajată, pe o 
perioadă de maxim 12 luni. 
Angajatorii au obligaţia de a menţine 
şomerii în activitate timp de cel puţin 
2 ani. 
 
Autori: 
Claudia Boghicevici, deputat PDL 
Iulian Vladu, deputat PDL 
Cristina Ancuța Pocora, deputat PNL 
Romeo Florin Nicoară, deputat PNL 
Ludovic Orban, deputat PNL 
Mircea Dolha, deputat PNL 
Daniel Iane, deputat PNL 
 
Grupul parlamentar PDL din Camera 
Deputaților 
Grupul parlamentar PNL din Camera 
Deputaților 

în proiect. Considerăm că 
pentru anul 2015 suma 
alocată trebuie să aibă o 
valoare similară cu cea a 
anului în curs întrucât măsura 
conduce la crearea de locuri 
de muncă, reducerea 
şomajului şi susţinerea 
mediului privat, cu efecte 
pozitive asupra creşterii 
economice.  
De asemenea, este orientată 
către categoriile sociale aflate 
în dificultate.  
 
 
Sursa de finanțare: 
Realocare de sumă de la 
Anexa nr. 1/04 
 Bugetul asigurărilor pentru 
șomaj pe anii 2013-2018, 
Capitolul 8004 Acțiuni 
generale economice 
Subcapitol 02-Acțiuni 
generale de muncă 
Paragraf 30 Alte acțiuni 
generale în muncă 

angajatorilor care incadreaza 
in munca absolventi ai 
institutiilor de invatamant, 
someri care mai au 5 ani 
pana la pensie, someri in 
varsta de peste 45 de ani, 
someri care sunt unici 
intretinatori ai famililor 
monoparentale, persoane cu 
handicap, tineri cu risc de 
marginalizare sociala, 
precum si sumele destinate 
stimularii persoanelor care se 
incadreaza in munca vor 
creste in anul 2015 fata de 
2014 cu 4,5%, respectiv cu 
7.671 mii lei. (de la 170.176 
mii lei in 2014 la 177.847 
mii lei in 2015). 
Buget 2015 – 177.847 mii 
lei, din care: 
68.04.57.02 – 29.682 mii lei; 
8004.57.02 – 148.165 mii 
lei. 
 
Buget 2014 – 170.176 mii 
lei, din care: 
68.04.57.02 
16.601 mii lei; 
8004.57.02 – 153.575 mii lei 
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