
                                 Proiect 

 

 

ORDONANŢĂ 

 

 

cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 

 

 

În temeiul art.108 din Constituţia  României, republicată şi al art.1 pct. I, poz. 2 

din Legea nr.138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

 

 

Art.1. –  Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj 

pe anul 2010, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 

nr. 12/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.61 din 27 ianuarie 

2010, se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. 

 

Art.2. – (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2010, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la 

cheltuieli pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr.1. 

(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 

2010 se majorează la venituri cu suma de 1.893.879 mii lei prin diminuarea veniturilor 

curente cu suma de 1.930.055 mii lei şi  majorarea subvenţiei acordată de la bugetul de 

stat cu suma de 3.823.934 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu 1.893.879 mii lei. 

(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 

2010 se diminuează la venituri cu suma de 8.420 mii lei,  la cheltuieli cu suma de 

21.919 mii lei, iar excedentul se majorează cu 13.499 mii lei. 

Art.3. – (1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor 

pentru şomaj pe anul 2010, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole iar la cheltuieli 

pe capitole şi titluri sunt prevăzute în anexa nr.2. 
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(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2010 aferent sistemului asigurărilor 

pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 321.578 mii lei, se majorează la 

cheltuieli cu suma de 1.163.978 mii lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.485.556 

mii lei. 

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

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

creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 

48.665 mii lei, se majorează la cheltuieli cu suma de 16.516 mii lei iar excedentul se 

diminuează cu suma de 65.181 mii lei. 

Art.4  – La articolul 3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 

2010 nr.12/2010 se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins: 

’’Fac excepţie de la prevederile alineatului (6) contractele încheiate cu 

sucursalele Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de 

Muncă’’. 

Art.5 – (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele 

aprobate şi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanţă în bugetul 

asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru şomaj şi anexele la acestea pe 

anul 2010. 

 (2) Concomitent cu introducerea modificărilor aprobate, sumele reţinute în 

proporţie de 10% în conformitate cu prevederile art.21 alin.(4) din Legea nr.500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, nu se mai 

evidenţiează, acestea fiind luate în calcul la stabilirea influenţelor. 

 (3) Ordonatorul principal de credite,  în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare 

a prezentei ordonanţe, comunică Ministerului Finanţelor Publice detalierea modificărilor 

aprobate. 

Art.6  – Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă. 

 

PRIM-MINISTRU 

EMIL BOC 

 

                                                 Contrasemnează: 

                                               Ministrul finanţelor publice, 

                                               Sebastian Vlădescu 

                                               Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, 

                                              Mihai Şeitan  


