
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

 

Ordonanță de Urgență 

pentru  completarea articolului 43 din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației actuale 

Potrivit prevederilor Legii nr. 411/2004, republicată, privind fondurile de pensii administrate privat  începând cu data 

de 1 ianuarie 2018 cota de contribuție la fondul de pensii este de 3,75%. 

Contribuția la fondul de pensii este parte din contribuția de asigurări sociale datorată sistemului public de pensii, se 

deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru contribuția de asigurări sociale. 

Baza de calcul, reținerea șți termenele de plată a contribuției la fondul de pensii sunt aceleași cu cele stabilite pentru 

contribuția de asigurări sociale. 

2. Schimbări preconizate: 

Obiectul de reglementare al proiectului de act normativ îl constituie majorarea, începând cu 1 ianuarie 2024, a 

contribuțiilor la fondurile private de pensii de la 3,75% la 4,75%. 

Având în vedere că atât în Planul Național de Reziliență și Redresare –PNRR-, cât și în Programul de Guvernare este 

prevăzută măsura care vizează creșterea contribuțiilor pentru Pilonul II de pensii cu un punct procentual de la 3,75%, 

cât este în prezent până la 4,75% în 2024; 

Mecanismul de Redresare și Reziliență oferă sprijin direct pentru atingerea rezultatelor și implementarea reformelor 

și a investițiilor publice ale Statelor Membre ca răspuns la provocările identificate în Semestrul European; 

Îndeplinirea acestei măsuri este necesară pentru a se asigura respectarea termenelor din PNRR, Componenta C8, R6, 

jalon 213, contribuțiile la Pilonul II de pensii fiind în acord cu prevederile Strategiei Fiscal Bugetare; 

Termenul până la care a fost asumată îndeplinirea jalonului 213 din PNRR - componentă a legislației necesare pentru 

a asigura sustenabilitatea Pilonului II de pensii  este 31 martie 2022; 

 Pilonul II de pensii, reprezintă atât un mijloc de economisire pe termen lung pentru pensie, cât și asigurarea unui 

venit suplimentar, adecvat și sustenabil la pensie, în contextul evoluțiilor demografice nefavorabile, 

Măsura propusă sprijină diversificarea pensiilor și are consecințe pozitive asupra dezvoltării piețelor de capital, 

considerent pentru care lipsa reglementării cadrului legal privind creșterea contribuției obligatorii către fondurile de 

pensii administrate privat - Pilonul II de pensii generează întârzieri în implementarea  PNRR, cu consecințe negative 

asupra gradului de absorbţie a fondurilor alocate României,  

Reforma propusă în PNRR vizează elaborarea legislației prin care sunt urmărite asigurarea pe termen mediu și lung a 

sustenabilității și a predictibilității sistemului public de pensii, respectiv sustenabilitatea Pilonului II de pensii, motiv 

pentru care adoptarea acestei măsuri este necesară pentru a se asigura atingerea rezultatelor și implementarea 

reformelor ca răspuns la provocările identificate în Semestrul European, cota de contribuție la Pilonul II de pensii 

fiind acord cu prevederile Strategiei Fiscal Bugetară, 

Celelalte măsuri din cadrul jalonului 213 au fost îndeplinite de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 

 

3. Alte informaţii 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impactul macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

22.Proiectul de act normativ influențează cifra de afaceri a operatorilor de turism.  

 

3. Impactul social 



 

 

 

4. Impactul asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- în mii lei (RON) -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media pe 

cinci 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3.627.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3.627.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3.3627.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2.176.200 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi 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 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

-3.627.000 

 

 

 

-3.627.000 

 

 

 

-3.627.000 

 

 

 

-2.176.200 

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. 

      

7. Alte informaţii -   

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

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

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ Nu este cazul 

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

Nu este cazul. 

11.Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice. 

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. 

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 rezoluție sau recomandare internațională ori la alt document al unei organizații 

internaționale: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii.  Nu este cazul. 

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 Nu este cazul. 

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 

Proiectul de act normativ va fi avizat de către Consiliul Economic și Social și Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii  Nu este cazul. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

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

În procesul de elaborare a prezentului proiect de act normativ au fost respectate regulile procedurale aplicabile pentru 

asigurarea transparenţei decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată.  

Prezentul proiect de act normativ a fost supus comentariilor publicului, prin publicarea pe pagina de internet a 

Ministerului Muncii şiSolidarității Sociale, în perioada: 08.03-18.04.2022. 

Au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 din Regulamentul privind procedurile, la nivelul 

Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de 

acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

561 din 10 mai 2009.  
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. Nu este cazul. 

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  Nu este cazul. 



 

 

 

Faţă de cele de mai sus, propunem adoptarea prezentului proiect de Ordonanță de Urgență pentru completarea 

articolului 43 din Legea nr. 411/2004, privind fondurile de pensii administrate privat 
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