
ORDONANŢĂ Nr. 21 din 28 iulie 2015
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 576 din 31 iulie 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 182/2015
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 2015, aprobate prin
Legea bugetului  asigurărilor  sociale  de stat  pe anul  2015 nr.  187/2014,  publicată în  Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 30 decembrie 2014, se modifică şi se completează potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe.
ART. 2
(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015,
detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute
în anexa nr. 1.
(2) Influenţele asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, detaliate pe
ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexele nr. 1/01, 1/02 şi 1/03.
(3)  Bugetul  asigurărilor  sociale  de  stat  aferent  sistemului  public  de  pensii  pe  anul  2015  se
diminuează la venituri cu suma de 40.011 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de
889.522 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 929.533 mii lei,
iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 40.011 mii lei.
(4)  Sistemul  de  asigurări  pentru  accidente  de  muncă  şi  boli  profesionale  pe  anul  2015  se
diminuează la venituri cu suma de 55 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaşi sumă.
ART. 3
(1) Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015,
detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, sunt prevăzute
în anexa nr. 2.
(2) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se
diminuează la venituri cu suma de 21.468 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de
122.835 mii lei şi diminuarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 144.303 mii lei
şi se diminuează la cheltuieli cu suma de 68.748 mii lei, înregistrând un excedent de 47.280 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 majorează la venituri cu suma de 8.178 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 13.801 mii
lei, excedentul diminuându-se cu 5.623 mii lei.
ART. 4
Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice să diminueze
în bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2015, capitolul 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială", la
titlul  51  "Transferuri  între  unităţi  ale  administraţiei  publice" alineatul  51.01.17 "Transferuri  din
bugetul asigurărilor pentru şomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" cu suma de 15.000 mii
lei  şi  să  majoreze  alineatul  51.01.19  "Transferuri  din  bugetul  asigurărilor  pentru  şomaj  către
bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 5.000 mii lei.
ART. 5
Prin  derogare  de  la  prevederile  art.  26  alin.  (4)  din  Legea  responsabilităţii  fiscal-bugetare  nr.
69/2010, republicată, şi art. 3 alin. (6) şi (8) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor
unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, se modifică plafonul nominal al



soldului  bugetului  asigurărilor  sociale  de  stat  pe  anul  2015,  potrivit  prevederilor  din  prezenta
ordonanţă.
ART. 6
(1) Se autorizează ordonatorii principali 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  în  anexele  la  acestea  pe  anul  2015  şi  să  comunice  Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe,
detalierea influenţelor aprobate.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se repartizează sumele reţinute în
proporţie de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 7
Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.
------------
*) Anexele nr. 1, 1/01, 1/02, 1/03 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
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