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RAPORT COIMUN

asupra proicctului dc Icgc pcntru aprobarca Ordonanfci de Urgcnfa a 
Guvcrnului nr.136/2020 pcntru rcctificarca bugctului asigurarilor socialc dc stat

pc anul2020

in conformitate cu prevederile ai1;.2l §i 22 din Regulamentul activitatilor 
comune ale Camerei Deputatilor Senatului, Comisia pentru buget, finance, 
activitate bancara si piata de capital a Senatului si Comisia pentru buget, finante §i 
banci a Camerei Deputatilor, au fost sesizate spre dezbatere pe fond, cu proiectul de 
lege pentru aprobarea Ordonan^ei de Urgentd a Guvernului nr.136/2020 pentru 
rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, transmis prin 
adresele L579/2020, respectiv PLx492/2020, in vederea intocmirii unui raport 
comun.

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de catre Consiliul Legislativ, 
iar Comisia pentru munca si protectie sociala a Camerei Deputatilor si Comisia 
pentru munca, familie §i protectie sociala a Senatului au avizat negativ proiectul de 
Lege.

La dezbaterea proiectului de Lege a participat domnul Alin Ignat - 
secretar de stat in cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

Potrivit art. 13 pct.2 din Regulamentul activitatilor comune ale Camerei 
Deputatilor si Senatului, membrii celor doua comisii s-au intrunit in sedinta comuna 
online, in data de 16 septembrie 2020 si au hotarat, cu majoritate de voturi, sa 
propuna spre dezbatere si adoptare, plenului Parlamentului, un raport comun de 
adoptare a proiectului de lege pentru aprobarea Ordonantei de Urgenfd a
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Guvernuliii nr. 136/2020 penlrn rcctijk'area hn^^afulni asi)>nrarilor sociale da slat pa 
anil! 2020, cii nmcMulamentiil lulmis prezcntat in Ancxii.

in raporl cu obieclul §i conlinulul sau, proieclul de Lx'ge lacc parte din 
calegoria legilor ortlinarc urmcaza a 11 adoptat In conrorniilatc cii prevederile art. 
76 alin.(2) din Conslilulia Romaniei.

PRE$EIMNTE, 

Dcpiitat Soriii DAZAR

PRE$EI)INTX,
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Anexa

AMENDAMENTE ADMISE

In urma examinarii online, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu urmatorul amendament:

Motivarea admiterii/respingeriiText amendament propus 

(autor, apartenenfa politica)

Nr.
Text ordonanta de urgenta nr.136/2020crt.

Titlul legii:1.

LEGE
pentru aprobarea Ordonan^ei de Urgenta a 

Guvemului nr. 136/2020 pentru 
rectificarea bugetului asigurarilor sociale 

de stat pe anul 2020

Articol unic. - Se aproba Ordonan|a de 
urgenta a Guvemului nr. 136 din 14 august 
2020 pentru rectificarea bugetului 
asigurarilor sociale de stat pe anul 2020. 
publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr.752 din 18 august 
2020, cu urmatoarea modificare:

2.

Nemodificat3. Titlul ordonantei de urgenta:

ORDONANTA DE URGENJA 
pentru rectificarea bugetului 

asigurarilor sociale de stat pe anul 2020
Articolul 3 Este necesara mentinerea subvenliei de la 

bugetul de stat pentru asigurarea 
respectarii prevederilor Legii nr. 
127/2019 si acoperirea suplimentara a 
diminuarii veniturilor curente la BASS

4. l.Articolul 3 alineatul (1) se modifica si 
va avea urmatorul cuprins:

(1) Bugetul asigurarilor sociale de stat 
aferent sistemului public de pensii pe anul

(1) Bugetul asigurarilor sociale de stat 
aferent sistemului public de pensii pe anul
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Motivarea admiterii/respingeriiText amendament propus 

(autor, apartenenta politica)

Nr.
Text ordonanta de urgenta nr.136/2020crt.

2020 se diminueaza la venituri cu suma
de 6.823.015 mil lei prin diminuarea 
veniturilor curente cu suma de 427.076 
mil lei si a subventiei acordate de la 
bugetul de stat cu suma de 6.395.939 
mii lei, iar la cheltuieli se diminueaza 
atat la credite de angaj ament, cat si la 
credite bugetare cu suma de 6.823.015 
mii lei.

2020 se diminueaza la venituri cu suma 
de 427.076 mii lei , subventia de la 
bugetul de stat majorandu-se cu aceea^i 
suma.

Sursa de flnan^are:
Bugetul Ministerului Finantelor Publice - 
Actiuni Generale

All tori: Grupurile Parlamentare ale PSD 
din cadrul Camerei Deputatilor si 
Senatului
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