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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea normelor  metodologice de aplicare a Legii nr.216/2015 privind 

acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului 

diplomatic și consular al României, publicată în Monitorul Oficial nr.  546 din 22 iulie 2015 

(Legea), s-a stabilit, prin excepție de la reglementările sistemului public de pensii, 

acordarea pensiei de serviciu, în condiții mai avantajoase privind vârsta de pensionare, 

stagiul de cotizare și calculul pensiei pentru: membrii Corpului diplomatic şi consular al 

României, pentru personalul încadrat în funcţii de execuţie specifice din administraţia 

centrală a Ministerului Afacerilor Externe, precum și pentru membrii Corpului diplomatic şi 

consular al României din Departamentul de Comerţ Exterior. 

Vârsta de pensionare la cerere, pentru categoriile enunțate mai sus, este de 60 de ani, iar 

condiția de vechime este de 12-15 ani în Ministerul Afacerilor Externe (pentru membrii 

Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul încadrat în funcții de 

execuție specifice), respectiv de 15 ani în cadrul Departamentului de Comerț Exterior, din 

care cel puţin 4 ani în misiuni permanente cu grade diplomatice sau consulare, la 

ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe ale României din străinătate. 

Conform Legii nr. 216/2015, pensia de serviciu se stabileşte în cuantum de 80% din baza 

de calcul, reprezentând salariul de bază brut lunar corespunzător încadrării în funcţia de 

execuţie anterior deţinută în administraţia centrală sau salariul similar în plată în cazul celor 

pensionaţi anterior, la care se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultima lună de 

activitate în administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe înainte de data 

pensionării. Cuantumul de 80% din baza de calcul va fi micşorat cu 1% pentru fiecare an 

complet ce lipseşte din vechimea integrală, respectiv 15 ani dar nu mai puţin de 12 ani şi 

majorat cu 1% pentru fiecare an lucrat, integral, peste vechimea de 15 ani înainte de data 

pensionării, fără a o putea depăşi.  

Conform art. 11 din Legea nr. 216/2015, în termen de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a acesteia vor fi elaborate norme metodologice de aplicare a prezentei legi de către 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor 

Externe şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului, care se aprobă prin hotărâre a 
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Guvernului. 

Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și 

consular al României a intrat în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, 

respectiv la data de 21 august 2015. 

 

2. Schimbări preconizate: 

În vederea creării condițiilor necesare implementării Legii nr. 216/2015, prin normele 

metodologice se urmărește clarificarea unor aspecte precum: identificarea clară a sferei de 

aplicare a Legii, prin raportare la prevederile legislației specifice (Statutul Corpului 

diplomatic și consular și legislația privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) 

care definesc noțiunile de membru al Corpului diplomatic și consular, de personal încadrat 

în funcții de execuție specifice din administrația centrală a MAE, respective de membrii ai 

Corpului diplomatic și consular cu vechime în Departamentul de Comerț Exterior. 

Având în vedere caracterul derogator al prevederilor Legii nr. 216/2015 de la cadrul general 

privind regimul public de pensii, normele de aplicare prevăd procedura constituirii dosarului 

de pensie, pe baza adeverinței-tip de la angajator (MAE, respectiv Ministerul Economiei, 

Comerțului și Turismului, în cazul cererilor de pensionare formulate de persoane provenind 

in Departamentul de Comerț Exterior), care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei 

de serviciu: vechimea realizată în MAE sau în Departamentul de Comerț Exterior, baza de 

calcul ș.a. 

În condițiile prevăzute de art. 6 alin. (5) din Lege referitoare la actualizarea pensiilor de 

serviciu, normele metodologice descriu procedura prin care se realizează actualizarea, 

respectiv prin informarea în scris de către MAE/MECT a Casei Naționale de Pensii Publice 

și a caselor de pensii sectoriale ori de câte ori are loc o majorare a salariilor de bază brute 

lunare ale personalului aflat în activitate. 

În anexele la Normele metodologice se regăsesc modelele de cerere pentru înscriere la 

pensia de serviciu, de adeverință-tip pentru stabilirea pensiei de serviciu, respectiv de 

adeverință pentru actualizarea pensiei de serviciu. 

 

3. Alte informaţii. Nu e cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normative 

1. Impactul macroeconomic: 

Nu este cazul. 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat.: 

Nu e cazul. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri: 

Nu este cazul. 

3. Impactul social: Nu este cazul 

4. Impactul asupra mediului: 

Nu este cazul. 
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5. Alte informaţii : Nu este cazul. 

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 

- - - - -  

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 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 
creșterii cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 
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6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare. 

- 

7. Alte informaţii: Prezenta hotărâre de Guvern este emisă pe baza și 

în vederea executării Legii nr.216/2015, actul 

normativ care a instituit dreptul la pensia de serviciu 

pentru categoria profesională a Membrilor Corpului 

diplomatic şi consular al României 

 

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 dispoziții: 

   Nu este cazul. 

1¹ Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 

   Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare 

   Nu este cazul. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

   Nu este cazul. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: 

   Nu este cazul. 

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

   Nu este cazul. 

6. Alte informaţii. Nu este cazul  

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normative  

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, 
institute de cercetare şi alte organisme implicate:Nu e 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 normative:  
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Nu e cazul 

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.  

Nu e cazul. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente. Nu e cazul. 

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 supus avizării Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și 
Social. 

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 

Proiectul de act normativ a fost  publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, secţiunea 

„Transparenţă decizională”, împreună cu instrumentul de motivare, respectând prevederile 

legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională în administraţia publică şi la accesul 

la informaţiile de interes public ( Legea nr. 52/2003 ). 

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:  

   Nu este cazul. 

3.Alte informaţii.   

Proiectul de act normativ a fost elaborat în baza art. 11 din Legea nr. 216/2015 privind 

acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic și consular al României, de 

către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul 

Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului. 
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                                                          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. Nu este cazul. 

 Alte informaţii:  Nu este cazul. 

 

Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de Hotărâre a 

Guvernului pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi. 
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