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ORDONANTA DE URGENTA, ,

pentru rectificarea bugetului asiguririlor sociale de stat pe anul 2011

Lu6nd in considerare actualul context internalional, principalele caracteristici ale politicii

bugetare in perioada urmdtoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susfinere a

cregterii economice gi de reducere a inflaliei 9i atingerii unui deficit bugetar la un nivel

corelat cu obiectivele macroeconomice,

avdnd in vedere analiza execufiei bugetare pe primele 9 luni ale anului, respectiv a

gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind

finanlele publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, potrivit cdrora legile bugetare

anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare.

in considerarea faptului cd aceste elemente vizeazd interesul general public ai
constituie situalii de urgen[d gi extraordinare, a cdror reglementare nu poate fi amdnatd.

in temeiul art. 115 alin (4) din Constitutia Romdniei, republicatd, gi al art. 6 din Legea

nr. 500/2002 privind finanlele publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

Guvernul Rominiei adopti prezenta ordonanti de urgenfi.

Art.1. * Bugetul asigurdrilorsociale de stat gi bugetul asigurdrilor pentru gomaj

pe anul 2011, aprobate prin Legea bugetului asigurdrilorsociale de stat pe anul 2011

nr. 28712010, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea ,l, nr.880 din 28

decembrie 2010, cu modificdrile ulterioare, se modificd potrivit prevederilor prezentei

ordonanle de urgenld.

Arl.2.-(1) Influenlele asupra veniturilor gi cheltuielilor bugetului asigurdrilor

sociale de stat pe anul 2011, detaliate la venituri pe capitole gi subcapitole, iar la

cheltuieli pe capitole gi tit luri sunt prevdzute in anexa nr.1.

(2) Bugetul asigurdrilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii

pe anul 2011 se diminueazd la venitur i  cu suma de 15.500 mii  lei  pr in diminuarea

veniturilor curente cu suma de 36.249 mii lei gi majorarea subvenfiei acordatd de la



bugetu l  desta tcusumade2S.9T3mi i  le i , ia r lache l tu ie l i  sed iminueazdcusuma de

15.500 mi i  le i .

(3) Sistemul de asigurdri pentru accidente de muncd gi boli profesionale pe

anul 2011 se majoreazd la cheltuieli cu suma de 5.500 mii lei, veniturile se majoreazd

cu suma de 4.112 mii lei, excedentul diminudndu-se cu suma de 1.388 mii lei .

Art.3.-(1) Influenfele asupra veniturilor gi cheltuielilor bugetului asigurdrilor

pentru gomaj pe anul 2011 , detaliate la venituri pe capitole gi subcapitole iar la cheltuieli

pe capitole 9i titluri sunt prevdzute in anexa nr.2.

(2) Bugetul asigurdrilor pentru gomaj pe anul 2011 aferent sistemului

asigurdrilor pentru gomaj se diminueazd la venituri cu suma de 785.000 mii lei, prin

majorarea veniturilor curente cu suma de 65.414 mii lei gi diminuarea subvenliei

acordatd de la bugetul de stat cu suma de 850.414 mii lei, iar la cheltuieli se diminuezd

cu suma de 785.000 mii  lei .

(3) Fondul de garantare pentru plata creanfelor salariale instituit prin Legea

nr.20012006 privind constituirea 9i utilizarea Fondului de garantare pentru plata

creanlelor salariale, cu modificdrile ulterioare, se majoreazdla venituri cu suma de 817

mii lei, se diminueazd la cheltuieli cu suma de 15.000 mii lei iar excedentul se

maloreazd cu suma de 15.817 mii lei.

At1.4 -(1) Se autorizeazd ordonatorii principali de credite sd detalieze influenfele

aprobate 9i sd introducd modificdrile prevdzute de prezenta ordonanld de urgenld in

bugetul asigurdrilor sociale de stat giin bugetul asigurdrilor pentru gomaj.

(2) Ordonatorii principali de credite, in termen de 5 zile de la intrarea in

vigoare a prezentei ordonanle de urgenld, comunicd Ministerului Finanlelor Publice

detalierea mod ificdrilor aprobate.

Art.s Drepturile de pensii oblinute in baza unor hotdrdri judecdtoregti

definitive gi irevocabile, urmare contestdrii recalculdrii 9i revizuirii efectuate pentru

categoriile de pensii prevdzute la art. 1 lit.c)-h) din Legea nr. 11912010 privind stabilirea

unor mdsuri in domeniul pensiilor 9i de Ordonanfa de urgenld a Guvernului nr. 5912011,

pentru stabilirea unor mdsuri in domeniul pensiilor prevdzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea

nr, 11912010 privind stabilirea unor mdsuri in domeniul pensiilor, se suportd din bugetul

asigurdrilor sociale de stat.



Art.6 -Anexa nr.1, anexele nr.1lO1,nr.1/03 gi anexa nr.2fac parte integrantd din

prezenta ordonanld de urgenfd.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemneazd:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe lalomifianu

Ministrul muncii, familiei gi protec(iei sociale,

Sulfina Barbu


