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ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

 

 

Având în vedere:  

 

prevederile art.23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și 

pentru prorogarea unor termene, potrivit cărora prin derogare de la prevederile art.23 

alin.(2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, și de la 

prevederile art.6 alin.(2) din Legea privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările 

și completările ulterioare, în anul 2020 se pot aproba mai mult de două rectificări 

bugetare, 

 

necesitatea asigurării fondurilor pentru plata integrală a drepturilor de pensie din sistemul 

public de pensii în luna decembrie precum și a celor necesare transmiterii drepturilor de 

pensie la domiciliul beneficiarilor, 

 

analiza execuţiei bugetare pe primele nouă luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare 

a fondurilor bugetare alocate, 

 

necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor și de execuție 

a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj 

pe primele nouă luni ale anului, 

 

prevederile Legii nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 

supravegherea copiilor și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.147/2020 privind 

acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia 

limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în 

unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a 

răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 
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prevederile Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exercițiului 

bugetar prin legi de rectificare; 

 

şi ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ 

ar avea drept consecinţe negative următoarele:  

 

- riscul neasigurării fondurilor necesare plăţii integrale a drepturilor de pensie din sistemul 

public de pensii în luna decembrie, cu impact negativ asupra bunăstării pensionarilor, 

- riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor 

macroeconomici și execuția bugetară pe primele nouă luni ale anului; 

- riscul neaplicării prevederilor art.3 alin.(7) din Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile 

libere părinţilor pentru supravegherea copiilor și ale art.3 alin.(5) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea 

supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care 

presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie 

timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 

 

În considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul general public și 

definesc un context excepţional care nu putea fi previzionat, și a căror reglementare nu 

poate fi amânată, 

 

în temeiul art.115 alin.(4) din Constituția României, republicată, și a prevederilor art. 23 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, 

pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor 

termene, 

 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

 

Art.1 - Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe 

anul 2020, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, 

nr.6/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.3 din 6 ianuarie 2020, cu 

modificările și completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor 

prezentei ordonanţe de urgență. 
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Art.2 - Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2020, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe 

capitole şi titluri, pe credite de angajament și credite bugetare sunt prevăzute în anexa 

nr.1. 

 

Art.3 - (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii 

pe anul 2020 se majorează la venituri cu suma de 1.827.792 mii lei prin majorarea 

veniturilor curente cu suma de 337.569 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la 

bugetul de stat cu suma de 1.490.223 mii lei, iar la cheltuieli se majorează atât la 

credite de angajament cât și la credite bugetare cu suma  de 1.827.792 mii lei. 

           (2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale 

pe anul 2020 se diminuează la cheltuieli cu suma de 8.413 mii lei atât la credite de 

angajament cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.  

 

Art.4 - Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru 

șomaj pe anul 2020, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe 

capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa 

nr.2. 

           Art.5 - (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 aferent sistemului 

asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 100.000 mii lei, iar la 

cheltuieli se diminuează cu aceeași sumă la credite bugetare iar la credite de 

angajament cu suma de 98.500 mii lei. 

                     (2) 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 majorează la venituri cu suma de 

200.000 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă. 

 

Art.6 - Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele 

aprobate şi să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă în 

bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la 

acestea pe anul 2020 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea 

influenţelor aprobate. 
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Art.7 -  Prin derogare de la prevederile art.12 alin.(1) lit.b) și c), art. 24 și 26 

alin.(5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010 republicată și ale art.3 

alin.(5) și (6) din Legea nr.238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori 

specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020: 

a) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din 

partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este 

de 82.458,3 milioane lei. 

b) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din 

partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este 

de 6.828 milioane lei;  

c) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 este 

de  -1.136,6 milioane lei; 

d) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 

este de 22,3 milioane lei. 

 

Art.8 - Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgență. 

 

 

 

                                           PRIM-MINISTRU 

                                                     Ludovic ORBAN 

 

 


