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                                             EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Lege pentru aprobarea contului general anual de execuţie a  bugetului  asigurărilor sociale de 

stat pe anul 2010 şi a contului general anual de execuţie a bugetului asigurărilor  pentru şomaj 

pe anul 2010. 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1.Descrierea situaţiei actuale 

            Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi contul 

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor  pentru şomaj pe anul 2010 sunt elaborate în 

conformitate cu prevederile art.56 şi art.57 din Legea privind finanţele publice nr.500/2002,  

cu modificările ulterioare, pe baza situaţiilor financiare anuale prezentate de Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Casa Naţională de Pensii Publice şi  Agenţia 

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

             Contul general anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat  şi contul 

general anual de execuţie a bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 sunt  întocmite în 

structura bugetului aprobat  prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.12/2010, cu 

modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr.19/2010 cu privire la rectificarea 

bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.104/2010 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010.  

Execuţia bugetului asigurărilor sociale de stat s-a realizat pe structura bugetului 

aprobat pe anul 2010, respectiv execuţia veniturilor detaliată pe capitole şi subcapitole,  iar la 

cheltuieli,  pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz. 

           Prin sistemul asigurărilor sociale se asigură finanţarea măsurilor de ocrotire, protecţie şi 

de ajutorare a cetaţenilor activi, pensionarilor şi membrilor de familie şi constau în acordarea 

de către  stat, de pensii, indemnizaţii, ajutoare, trimiteri la odihnă, la tratament balnear şi alte 

drepturi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în incapacitate temporară de 

muncă determinată de accident de muncă sau boală profesională. 

           Veniturile şi cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
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profesionale, constituite în baza prevederilor Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale, republicată, sunt prevăzute în bugetul asigurărilor 

sociale de stat pe anul  2010. 

           Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj s-au constituit în baza 

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 

muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.12/2010 privind bugetul 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, cu modificările ulterioare. 

           Execuţia bugetului asigurărilor pentru şomaj s-a realizat pe structura bugetului aprobat 

pe anul 2010, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, 

subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz.   

           Veniturile şi cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 

2010 sunt prevăzute în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 în conformitate cu 

Legea nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 

creanţelor salariale . 

            În anul 2010, bugetul asigurărilor pentru şomaj cuprinde şi execuţia instituţiilor 

publice finanţate parţial din venituri proprii, conform legislaţiei in vigoare, reprezintă sumele 

alocate pentru centrele regionale de formare profesională a adulţilor, care funcţionează în 

subordinea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

            În bugetul  asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând 

contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare 

internaţională - Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă, precum şi 

fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea 

României la Uniunea Europeană. 

2.Schimbări preconizate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect     

3. Alte informaţii 

       Veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat încasate în anul 2010 sunt în 

sumă de 42.873,0 milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă de 42.640,5 milioane lei, 

rezultând un excedent de 232,5 milioane lei . 

       Execuţia sistemului public de pensii s-a realizat la venituri în sumă de 42.612,1 milioane 

lei, iar la cheltuieli în sumă de 42.612,1 milioane lei . 



 
 
 

3

       Execuţia sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale s-a 

realizat la venituri în sumă de 260,9 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 28,4 milioane lei, 

cu un excedent de 232,5 milioane lei . 

       Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru şomaj încasate în anul 2010 sunt în 

sumă de 1.320,4 milioane lei, iar cheltuielile totale în sumă de 3.822,0 milioane lei, rezultând 

un deficit de 2.501,6 milioane lei . 

        Execuţia sistemului asigurărilor pentru şomaj s-a realizat la venituri în sumă de 1.116,1 

milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 3.794,8 milioane lei, cu un deficit de 2.678,7 milioane 

lei. Deficitul se acoperă din disponibilităţile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru şomaj 

în anii precedenţi. 

         Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale pe anul 2010 s-a realizat la venituri 

în sumă de 204,3 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 27,2 milioane lei, cu un excedent de 

177,1 milioane lei.      

           Efectele crizei financiare şi economice globale s-au acutizat în anul 2010, acestea 

influenţând  în mod negativ încasările bugetare, ceea ce a determinat înregistrarea de deficite 

bugetare, sau excedente diminuate.  

 

             Principalele aspecte rezultate din analiza execuţiei  bugetului asigurărilor sociale de 

stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 sunt prezentate în NOTA  anexată la 

prezenta expunere de motive. 

Secţiunea a 3-a           

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1.Impactul macroeconomic                    

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect    

1^1.Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect    

2.Impactul asupra mediului de afaceri 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect        

3.Impactul social 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect       

 4.Impactul asupra mediului 



 
 
 

4

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect       

5. Alte informaţii 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect      

Secţiunea a 4-a  

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 

anul curent, cât şi pe termen lung ( pe 5 ani )  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect      

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei in vigoare 

1.Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect      

2.Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect     

3.Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect     

4.Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect     

5.Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect     

6.Alte informaţii 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate. 

Proiectul de act normativ a fost elaborat de către Ministerul Finanţelor Publice cu consultarea 
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Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi discutat în Comisia de Dialog Social a 

Ministerului Finanţelor Publice .      

2.Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect  

3.Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4.Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.Informaţii privind avizarea de către : 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

      Este necesar avizul  Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale,  Ministerului 

Justiţiei, Consiliului Legislativ . 

6. Alte informaţii 

    Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 7-a 

    Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

    normativ 

1.Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ    

      In vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională 

(Legea nr.52/2003) şi accesul la informaţiile de interes public (Legea nr.544/2001 ), proiectul 

de lege a fost publicat pe pagina de internet a Ministerului  Finanţelor  Publice . 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 



 
 
 

6

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătaţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice. 

   Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Alte informaţii 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

    Secţiunea a 8-a 

    Măsuri de implementare  

1.Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/ sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2.Alte informaţii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Faţă de cele menţionate mai sus, vă  propunem aprobarea proiectului de lege alăturat, împreună cu 

anexele 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege. 

 

 

                                        MINISTRUL  FINANŢELOR PUBLICE 

                                 

                                             GHEORGHE  IALOMIŢIANU  

 

 

                                                          Avizăm favorabil , 

 

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI ŞI                                MINISTRUL JUSTIŢIEI  

      PROTECŢIEI SOCIALE                   

                                                                      

LAURENŢIU  SEBASTIAN  LǍZǍROIU                         CĂTĂLIN MARIAN PREDOIU                   

                                      

 


