
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 84/2017 din 15 noiembrie 2017
pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 905 din 17 noiembrie 2017

 
    Având în vedere:
    -  analiza execuției  bugetare  pe primele 9  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
9 luni ale anului;
    - necesitatea asigurării plății integrale și  la timp a pensiilor din sistemul public de pensii și a
indemnizațiilor de șomaj;
    -  asigurarea  fondurilor  necesare  plății  sentințelor  civile  prin  care  au  fost  stabilite  drepturi
salariale în favoarea personalului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
    ținând seama de faptul  că nepromovarea prezentului  act normativ ar avea drept consecințe
negative următoarele:
    - neachitarea în totalitate a drepturilor de pensie și indemnizațiilor de șomaj pe anul 2017;
    - riscul unui impact negativ determinat de neachitarea drepturilor salariale stabilite prin hotărâri
judecătorești  definitive  în  favoarea personalului  Agenției  Naționale  pentru  Ocuparea Forței  de
Muncă,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații
de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
 
    ART. 1
    Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017, aprobate
prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 nr. 7/2017, publicată în Monitorul
Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  128  din  17  februarie  2017,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
    ART. 2
    (1) Influențele asupra veniturilor și  cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2017, detaliate la venituri  pe capitole și  subcapitole, iar  la cheltuieli  pe capitole și  titluri,  sunt
prevăzute în anexa nr. 1.
    (2)  Bugetul  asigurărilor  sociale  de  stat  aferent  sistemului  public  de  pensii  pe  anul  2017  se
majorează la venituri cu suma de 323.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de
207.143 mii lei și majorarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 115.857 mii lei,
iar la cheltuieli se majorează cu suma de 323.000 mii lei.
    (3)  Sistemul  de  asigurări  pentru  accidente  de  muncă  și  boli  profesionale  pe  anul  2017  se
majorează la venituri cu suma de 1.978 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.
    ART. 3
    (1)  Influențele  asupra  veniturilor  și  cheltuielilor  bugetului  asigurărilor  pentru  șomaj  pe anul
2017, detaliate la venituri  pe capitole și  subcapitole, iar  la cheltuieli  pe capitole și  titluri,  sunt
prevăzute în anexa nr. 2.
    (2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj
se majorează la venituri cu suma de 7.914 mii lei și se diminuează la cheltuieli cu suma de 34.500
mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 42.414 mii lei.



    ART. 4
    (1)  Se  autorizează  ordonatorul  principal  de  credite  să  detalieze  influențele  aprobate  prin
prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru
șomaj și în anexele la acestea pe anul 2017, precum și să efectueze virări de credite bugetare în
bugetele aprobate și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.
    (2) Creditele de angajament aferente influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență
cuprinse în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj se
modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexele nr. 1 și 2.
    (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite, în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul
2017,  la  capitolul  68.04 "Asigurări  și  asistență  socială",  să  majoreze  titlul  51  "Transferuri  între
unități ale administrației publice" cu suma de 1.107 mii lei  prin majorarea alineatului  51.01.19
"Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate" cu suma de 2.107 mii lei și diminuarea alineatului 51.01.17 "Transferuri din
bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" cu suma de 1.000 mii
lei.
    ART. 5
    Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din
Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea
nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul
2017:
    a) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea
Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 57.717.771
mii lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 967.470 mii lei;
    b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 311.589 mii lei, iar al
bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.268.545 mii lei;
    c) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale
de stat este de 209.526 mii lei și din bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 109.500 mii lei.
    ART. 6
    Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
------------
    *) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.
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