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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
 

 

 

Ordonanţă de Urgenţă 

pentru asigurarea în sistemul public de pensii a unor categorii de persoane 

 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

În prezent, Legea nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare reglementează 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.  În acest sens, legea 

menţionată reglementează atât categoriile de persoane asigurate obligatoriu, cât şi 

tipurile de persoane care se pot asigura facultativ prin închierea unui contract de 

asigurare socială.  

Astfel, conform art. 5 din legea menţionată mai sus în sistemul public sunt asigurate 

obligatoriu, prin efectul legii: 

    I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă şi 

funcţionarii publici; 

    II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul 

autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii 

cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt 

asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I; 

    III. persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare, ce se suportă din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri; 

    IV. persoanele care se află în una dintre situaţiile următoare: 

    a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari; 

    b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management; 

    c) membri ai asociaţiei familiale; 

    d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente; 

    e) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora; 

    f) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale; 

    V. Persoanele care se regăsesc în două sau mai multe situaţii prevăzute la pct. IV. 

    Totodată, legea menţionează în mod expres faptul că, se pot asigura în sistemul public, pe 

bază de contract de asigurare socială şi persoanele care se regăsesc în situaţiile prevăzute 

mai sus şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi persoanele care nu se 

regăsesc în situaţiile menţionate, dar doresc să se asigure la sistemul public de pensii.  

        

2.Schimbări preconizate 
       Având în vedere cele menţionate mai sus prin prezentul proiect de act normativ se 

intenţionează crearea unei oportunităţi pentru persoanele care nu sunt pensionari şi care nu 

au fost asigurate în acest sistem, să poată solicita recunoaşterea asigurării, prin plata 

contribuţiei de asigurări sociale pentru perioade de timp, anterioare datei la care se 
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îndeplinesc condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare 

prevăzute de legislaţia ce reglementează sistemul public de pensii.  

 

  

Pentru asigurarea în sistemul public de pensii din România, persoanele interesate 

încheie un contract de asigurare cu casa judeţeană de pensii, respectiv cu casa de pensii a 

municipiului Bucureşti, competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei, sau, 

după caz, a mandatarului acesteia . Perioada de timp, pentru care se poate solicita 

recunoaşterea asigurarea în sistemul public de pensii fiind de maxim 5 ani anteriori, calculaţi 

de la data încheierii contractului de asigurare socială. 

               Contribuţia de asigurări sociale datorată, se calculează prin aplicarea asupra 

bazei de calcul a cotei contribuţiei de asigurări sociale, corespunzătoare condiţiilor 

normale de muncă, reglementată de legislaţia în vigoare pentru fiecare din luna/lunile  

pentru care se solicită asigurarea. 

 Astfel baza lunară de calcul o reprezintă valoarea unui salariu minim brut pe ţară, 

garantat în plată, reglementat de legislaţia în vigoare pentru fiecare din luna/lunile 

pentru care se solicită asigurarea. Salariul minim brut pe ţară, garantat în plată care va 

constitui baza de asigurare este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului. 

 De asemenea, cotele de contribuţii care se utilizează la calculul contribuţiei de 

asigurări sociale datorate sunt cele care au fost prevăzute în legile bugetare anuale din 

ultimii 5 ani.  

           Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează într-o singură tranşă sau 

eşalonat, în tranşe, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2010.  
  

2. Alte informaţii 

            Având în vedere că în acest an bugetul alocat pentru plata pensiilor este asigurat pe de o 

parte din resursele bugetului asigurărilor sociale de stat şi, în completare, din transferuri de la 

bugetul de stat  

            Pentru realizarea unui echilibru între nivelul veniturilor şi cel al cheltuielilor, corelat cu 

obiectivele macroeconomice, 

     Datorită necesităţii implementării unor măsuri de lărgire a sferei de asiguraţi ai sistemul 

public de pensii, 

     Având în vedere necesitatea asigurării cadrului legal pentru asigurarea la sistemul 

public de pensii a persoanelor care nu au avut calitatea de asigurat în ultimii 5 ani. 

 Luând în considerare necesitatea respectării principiului egalităţii de tratament pentru 

toţi cetăţenii  

     Ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept 

consecinţe negative creşterea deficitului bugetar, propunem Guvernului spre aprobare 

prezentul proiect de act normativ.  

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

 

1. Impact macro-economic 

2. Impact asupra mediului de afaceri 
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          Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impact social 

Măsurile care se intenţionează a fi adoptate prin prezentul proiect se adresează categoriilor de 

persoane care nu au fost asigurate la sistemul public de pensii din România   

Prezentul proiect vizează respectarea egalităţii de tratament între toţi participanţii la sistemul 

public de pensii, contribuabili şi beneficiari, respectiv un tratament nediscriminatoriu în ceea 

ce priveşte drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.  

 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte informaţii 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor 

bugetare,plus/minus 

din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i)  impozit pe 

profit 

    (ii) impozit pe 

venit 

b) bugete locale: 

    (i)  impozit pe 

profit 

c) bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat: 

    (i)  contribuţii de 

asigurări 

      

2. Modificări ale 

cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i)  asistenta 

sociala 

    (ii) bunuri şi 
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servicii 

b) bugete locale: 

    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi 

servicii 

c) bugetul 

asigurărilor sociale 

de stat: 

    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi 

servicii 

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor      

bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind 

fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 

cheltuielilor bugetare 

      

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului 

de act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 

ce transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare 

internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale: 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute 

de cercetare şi alte organisme implicate  

        Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat cu consultarea Casei Naţionale de Pensii 

şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale  

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a 

modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act 

normativ 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor 

asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte 

normative 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 
         Prezentul proiect urmează să fie avizat de către Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act  
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normativ 

 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

       Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Alte informaţii 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

             

Faţă de cele de mai sus, propunem adoptarea prezentului proiect de ordonanţă de 

urgenţă. 

 

 

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

 

Ministru, 

Ioan - Nelu BOTIŞ 

 

 

 

AVIZAT 

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

Ministru, 

Gheorghe IALOMIŢEANU  

 

 

 

 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

Ministru, 

Cătălin Marian PREDOIU 

 


