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PROIECT
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGEA
bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2009
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziţii generale
Art.1. - Prezenta lege prevede şi autorizează pentru
anul bugetar 2009 veniturile pe capitole şi subcapitole şi
cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor
publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi
reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2009.
Secţiunea 1
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Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor
sociale de stat pe anul 2009
Art.2. - (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de
stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la
cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, după
caz, este prevăzută în anexa nr.1/03.
(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent
sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de
40.130 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 39.909 milioane lei,
cu un excedent de 221 milioane lei.
(3) Sistemul de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de
294 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 54 milioane lei, cu
un excedent de 240 milioane lei.
(4) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de
finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în
anexa nr.2/03.
(5) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la
finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a
Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,
precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea
pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor
de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi
surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/03,
4/03 şi 5/03.
Art.3. - (1) Numărul total al locurilor la tratament
balnear şi odihnă ce poate fi finanţat din bugetul asigurărilor
sociale de stat, precum şi cel care poate fi acordat gratuit
diverselor categorii sociale care au reglementat acest drept prin
norme legale în vigoare, se stabileşte prin decizia preşedintelui
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Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale
cu încadrarea în fondurile aprobate prin buget.
(2) Fondurile alocate decontării biletelor de
odihnă nu pot depăşi 10% din totalul fondurilor aprobate pentru
cheltuielile cu biletele de tratament balnear şi odihnă la capitolul
« Asigurări şi asistenţă socială », titlul « Asistenţă socială »,
alineatul « Ajutoare sociale în natură ».
(3) Numărul locurilor la tratament balnear ce se
acordă gratuit nu poate depăşi 15% din numărul total al locurilor
contractate.
(4) Tarifele practicate de unităţile de tratament
din proprietatea Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de
Asigurări Sociale se stabilesc prin ordin al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale, la propunerea preşedintelui Casei
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.
(5) Diferenţa dintre contravaloarea biletelor de
odihnă acordate salariaţilor bugetari în anul 2008 şi contribuţia
încasată de la beneficiarii acestora, rămân cheltuieli ale
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008.
Secţiunea a 2 - a
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2009
Art.4. - (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetului
asigurărilor pentru şomaj, detaliată la venituri pe capitole şi
subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole,
paragrafe şi titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr.1/04.
(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj aferent
sistemului asigurărilor pentru şomaj se stabileşte la venituri în
sumă de 1.454 milioane lei, la cheltuieli în sumă de 1.521
milioane lei, cu un deficit de 67 milioane lei.
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(3) Deficitul sistemului de asigurări pentru şomaj
ce se va înregistra la sfârşitul anului 2009 se acoperă din
disponibilităţile înregistrate de bugetul asigurărilor pentru şomaj
în anii precedenţi.
(4) 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 stabileşte la
venituri în sumă de 224 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de
100 milioane lei, cu un excedent de 124 milioane lei.
(5) Sinteza cheltuielilor bugetare pe surse de
finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în
anexa nr. 2/04.
(6) Sinteza proiectelor finanţate/propuse la
finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a
Uniunii Europene, Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit,
precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare şi detalierea
pe proiecte, numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor
de bază şi programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi
surse de finanţare, detaliate, sunt prevăzute în anexele nr. 3/04,
4/04 şi 5/04.
(7) Bugetele centrelor regionale de formare
profesională a adulţilor, care funcţionează în subordinea
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi
detalierea pe centre a acestora sunt prevăzute în anexa nr.6/04.
Capitolul II
Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi
Art.5. - (1) Se interzice ordonatorului principal de
credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului
asigurărilor pentru şomaj să efectueze virări de credite de la
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titlul “ Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
postaderare” la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi
capitol sau la alte capitole bugetare.
(2) Sumele prevăzute la titlul “Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” nu
pot fi redistribuite la alte naturi de cheltuieli cu ocazia
rectificărilor bugetare pe parcursul anului 2009.
(3) În condiţiile prevederilor Legii nr.500/2002
privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, pe parcursul
întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua
virări de credite bugetare între titlurile, articolele şi alineatele de
cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole
pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul “Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare”.
(4) Din sumele prevăzute la titlul “Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare” se
pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea
corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
Art.6. - Se interzice ordonatorului principal de credite
al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al bugetului
asigurărilor pentru şomaj să efectueze şi să aprobe redistribuiri
de credite bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare,
respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia “Alte
cheltuieli de investiţii”, cuprinse în programele de investiţii
publice, anexe la aceste bugete.
Art.7. - (1) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi
bugetul asigurărilor pentru şomaj sunt prevăzute, după caz, şi
sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la
realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.
(2) Ordonatorul principal de credite are obligaţia
ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate, să asigure integral şi
cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta
locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare
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internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării
angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea
României la Uniunea Europeană.
(3) Se interzice ordonatorului principal de credite
să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Transferuri
între unităţi ale administraţiei publice” la celelalte titluri ale
aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, precum şi între
alineatele acestui titlu de cheltuieli.
(4 ) Se interzice ordonatorului principal de credite
să efectueze virări de credite bugetare de la titlul “Alte
transferuri” alineatul “Programe PHARE şi alte programe cu
finanţare nerambursabilă” la celelalte alineate şi articole de
cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.
(5) Din sumele prevăzute la titlul “Alte transferuri”
alineatul “Programe PHARE şi alte programe cu finanţare
nerambursabilă” se pot efectua cheltuieli curente şi de capital
pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în
aceste programe.
(6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului
la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la
titlul “Active nefinanciare“ nu pot fi redistribuite la alte obiective
sau categorii de investiţii.
Art.8. - În cursul întregului an, ordonatorul principal de
credite poate efectua, în cadrul sursei de finanţare “credite
externe”, virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de
cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole
pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a
programelor finanţate din fonduri externe rambursabile.
Art.9. - În condiţiile prevederilor Legii nr.500/2002, cu
modificările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorul
principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între
titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau
de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plăţii la
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scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme
internaţionale, a derulării corespunzătoare a programelor
finanţate din fonduri comunitare, pre şi post aderare, precum şi
a programelor cu finanţare rambursabilă.
Art.10. - Sunt interzise virările de credite bugetare
între capitolele de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de
pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale.
Art.11. - Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
Art.12. - (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru
prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj care se
realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator,
prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi,
modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la
venituri, cât şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat
să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat să
raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât
distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare
trimestriale, respectiv anuale.
Capitolul III
Dispoziţii finale
Art.13. - (1) Pentru anul 2009, finanţarea cheltuielilor
aferente proiectelor/propunerilor de proiecte care întrunesc
criteriile de eligibilitate pentru finanţare în cadrul programelor
aferente Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, a Politicilor
Comune Agricolă şi de Pescuit, a altor facilităţi şi instrumente
postaderare, care funcţionează pe principiul rambursării
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integrale sau parţiale a cheltuielilor către beneficiari se asigură
de la bugetul asigurărilor sociale de stat sau, după caz, de la
bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin bugetele ordonatorilor de
credite beneficiari ai unor astfel de proiecte.
(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la
alin.(1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor de credite
beneficiari de proiecte la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile postaderare”, respectiv la capitolele şi
subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei
acestora şi au avizul de principiu al autorităţii de
management/gestiune a programului/instrumentului/facilităţii
asupra eligibilităţii activităţilor din cadrul proiectelor propuse la
finanţare.
(3) Se autorizează ordonatorii principali de
credite prevăzuţi la alin.(1) să efectueze pe parcursul exerciţiului
bugetar, fără a depăşi însă data de 31 octombrie 2009,
redistribuiri de fonduri între proiecte din fonduri externe
nerambursabile astfel încât să asigure implementarea
corespunzătoare a acestora, inclusiv să introducă proiecte noi în
condiţiile alin.(2), cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor
prevăzute la titlul „Proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile postaderare”. Aceste modificări vor fi
comunicate lunar Ministerului Finanţelor Publice.
Art.14. - (1) Pentru plăţile efectuate din cheltuielile
prevăzute la art.13, eligibile a fi acoperite din fonduri externe
nerambursabile, ordonatorul de credite care are calitatea de
beneficiar va solicita autorităţii de management/gestiune a
programului/instrumentului/facilităţii rambursarea cheltuielilor
efectuate conform prevederilor art.13 alin.(1), în conformitate cu
regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu
prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanţare.
(2) Autorităţile de management/gestiune pe baza
solicitărilor ordonatorilor de credite, vor efectua cereri lunare de
rambursare a cheltuielilor şi de alimentare a conturilor lor de
disponibil către Autoritatea de Certificare şi Plată şi/sau către
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alte autorităţi abilitate cu certificarea şi plata în cadrul unor
programe/facilităţi sau instrumente postaderare.
(3) Sumele aferente rambursărilor de la Comisia
Europeană şi de la alţi donatori de fonduri externe
nerambursabile postaderare, reprezentând contribuţia Uniunii
Europene la proiectele prevăzute la art.13 alin.(1), se fac venit
la bugetele din care au fost finanţate proiectele respective şi se
virează de către autorităţile de management/gestiune a
fondurilor/instrumentelor/facilităţilor şi de Autoritatea de
Certificare şi Plată la aceste bugete, după certificarea
cheltuielilor conform prevederilor legale comunitare şi naţionale
care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de
cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare.
Art.15. - (1) Pentru plata drepturilor cuvenite pe anul
2009, cheltuielile pentru transmiterea şi achitarea drepturilor
finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din
bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea
coeficientului de până la 1,03% asupra sumelor virate şi se
suportă din bugetele din care se finanţează drepturile
respective.
(2) Cheltuielile efectuate pentru informarea şi
consultarea populaţiei, respectiv tipărirea şi transmiterea unor
informaţii legate de drepturile care se acordă în temeiul Legii nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Art.16. – (1) Prin derogare de la prevederile art.80
alin.(3) din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea punctului de pensie este de 718,4 lei de la 1
aprilie 2009 şi de 732,8 lei de la 1 octombrie 2009.
(2) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 este de 1.693
lei.
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Art.17. - (1) Cuantumul ajutorului de deces se
stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 1.693 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau
pensionarului, la 847 lei.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică începând cu
data de 1 a lunii următoare publicării prezentei legi în Monitorul
Oficial al României, Partea I.
Art.18. - (1) În baza prevederilor art.18 alin.(2) şi (3)
din Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru anul 2009 cotele de contribuţie de asigurări sociale se
stabilesc după cum urmează :
a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorată
de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de
angajaţi şi 20,8 % datorată de angajatori ;
b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată
de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de
angajaţi şi 25,8% datorată de angajatori ;
c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorată
de angajator şi angajaţi, din care 10,5% datorată de
angajaţi şi 30,8% datorată de angajatori.
(2) În cota de contribuţie individuală de asigurări
sociale prevăzută la alin.(1) este inclusă şi cota de 2% aferentă
fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea
nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cotele prevăzute la alin. (1) - (2) se aplică
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
Art.19. - (1) În baza prevederilor art.29 din Legea
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare şi a art.7 din Legea nr.200/2006, cu modificările ulterioa-
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re, pentru anul 2009 se stabilesc următoarele cote ale contribuţiilor:
a) contribuţia datorată de angajatori la bugetul
asigurărilor pentru şomaj este de 0,5 % ;
b) contribuţia individuală datorată la bugetul
asigurărilor pentru şomaj este de 0,5%;
c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru
şomaj de către persoanele asigurate în baza contractului de
asigurare pentru şomaj este de 1%;
d)
contribuţia datorată de angajator la Fondul de
garantare pentru plata creanţelor salariale conform art.7 alin.(1)
din Legea nr.200/2006, cu modificările ulterioare este de 0,25%.
(2) Cotele prevăzute la alin.(1) se aplică
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
(3) Suma totală care poate fi utilizată pentru
acordarea de credite, conform prevederilor art.87 din Legea
nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este de
20,6 milioane lei, iar cuantumul maxim al creditului ce poate fi
acordat unui beneficiar de credite din această sumă este de 1,5
milioane lei.
Art.20. - (1) Cotele de contribuţii datorate de
angajatori în funcţie de clasa de risc potrivit prevederilor Legii
nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi
boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare, se
stabilesc de la 0,15 la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor
brute realizate lunar.
(2) Cotele prevăzute la alin.(1) se aplică
începând cu veniturile aferente lunii februarie 2009.
Art.21. - Prin derogare de la prevederile art.21 alin.(4)
din Legea nr.500/2002, cu modificările ulterioare, în anul 2009
cheltuielilor de personal care se regăsesc în structura altor
naturi de cheltuieli nu li se aplică reţinerea de 10% din
prevederile aprobate ordonatorilor principali de credite.
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Art.22. - Anexele nr.1/03 - 5/03 şi nr.1/04 - 6/04 fac
parte integrantă din prezenta lege.
*

*
*

Această lege a fost adoptată de Parlamentul
României, cu respectarea prevederilor art.65 alin.(2) şi ale
art.76 alin.(2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,

PREŞEDINTELE
SENATULUI,

ROBERTA ALMA ANASTASE

MIRCEA-DAN GEOANĂ

Bucureşti,
Nr.
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