ORDONANğĂ DE URGENğĂ
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada
următoare, care vor fi subordonate obiectivelor de susĠinere a creúterii economice úi de
reducere a inflaĠiei úi atingerii unui deficit bugetar la un nivel corelat cu obiectivele
macroeconomice,
având în vedere analiza execuĠiei bugetare pe primele 8 luni ale anului, respectiv a
gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate, prevederile Legii nr. 500/2002 privind
finanĠele publice, cu modificările úi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare
anuale pot fi modificate în cursul exerciĠiului bugetar prin legi de rectificare,
asigurarea fondurilor necesare pentru plata diferenĠelor în plus rezultate în urma
procesului de revizuire a pensiilor acordate beneficiarilor proveniĠi din sistemul de
apărare, ordine publică úi siguranĠă naĠională,
pentru păstrarea echilibrelor bugetare la un nivel care să permită respectarea
angajamentelor interne úi internaĠionale asumate de Guvernul României, inclusiv în
ceea ce priveúte nivelul deficitului bugetar.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public úi
constituie situaĠii de urgenĠă úi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată

În temeiul art. 115 alin (4) din ConstituĠia României, republicată, úi al art. 6 din Legea
nr. 500/2002 privind finanĠele publice, cu modificările úi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanĠă de urgenĠă.
Art.1. – Bugetul asigurărilor sociale de stat úi bugetul asigurărilor pentru úomaj
pe anul 2012, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

nr. 294/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.913 din 22
decembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor prezentei
ordonanĠe de urgenĠă.
Art.2.–(1) InfluenĠele asupra veniturilor úi cheltuielilor bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2012, detaliate la venituri pe capitole úi subcapitole, iar la
cheltuieli pe capitole úi titluri sunt prevăzute în anexa nr.1.
(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii
pe anul 2012 se majorează la venituri cu suma de 69.089 mii lei prin diminuarea
veniturilor curente cu suma de 106.502 mii lei úi majorarea subvenĠiei acordată de la
bugetul de stat cu suma de 175.591 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de
69.089 mii lei.
(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă úi boli profesionale pe
anul 2012 se diminuează la venituri cu suma de 73.898 mii lei , se majorează la
cheltuieli cu suma de 911 mii lei, iar excedentul se diminuează cu suma de 74.809 mii
lei.
Art.3.–(1) InfluenĠele asupra veniturilor úi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru
úomaj pe anul 2012, detaliate la venituri pe capitole úi subcapitole iar la cheltuieli pe
capitole úi titluri sunt prevăzute în anexa nr.2.
(2) Bugetul asigurărilor pentru úomaj pe anul 2012 aferent sistemului
asigurărilor pentru úomaj se diminuează la cheltuieli cu suma de 205.000 mii lei, iar
subvenĠiile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu aceeaúi sumă.
(3) Fondul de garantare pentru plata creanĠelor salariale instituit prin Legea
nr.200/2006 privind constituirea úi utilizarea Fondului de garantare pentru plata
creanĠelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la cheltuieli cu suma de
4.000 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaúi sumă.
Art.4–(1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenĠele
aprobate úi să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanĠă de urgenĠă în
bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru úomaj úi în anexele la
acestea pe anul 2012.
(2) Ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanĠe de urgenĠă, comunică Ministerului FinanĠelor Publice
detalierea modificărilor aprobate.
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Art.5 –Anexele nr.1, 1/01, 1/03, 1/04 úi 2 fac parte integrantă din prezenta
ordonanĠă de urgenĠă.
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