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EXPUNERE DE MOTIVE  

 

Secţiunea 1  

Titlul proiectului de act normativ 

Lege privind abrogarea Legii nr.307/2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul  European 

pentru Politici Sociale și Cercetare (CEPSC)  

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Prin Legea nr.307/2008, publicată în Monitorul  Oficial  al  României, Partea  I, nr.898/31.12.2008, Guvernul 

României a devenit  membru  cu  drepturi  depline la Centrul  European pentru  Politici  Sociale  și  Cercetare  

(CEPSC),  cu  sediul  la  Viena. 

 CEPSC este o organizație interguvernamentală afiliată la  ONU,  ale cărei principale obiective sunt: 

- promovarea schimbului de experiență în  domeniul politicii sociale, prin organizarea de seminarii și 

reuniuni de experți; 

- realizarea de cercetări, inclusiv proiecte de cercetare care implică o colaborare între Centru și 

organizații, autorități naționale, alte organisme și indivizi; 

- menținerea  relațiilor cu organizațiile, autoritățile naționale, alte organisme și indivizi activi în 

domeniul  social.  

Ariile de  cercetare acoperite de  CEPSC  vizează  14 teme, aparținând  mai multor domenii, precum:  

(i) politica  socială și  piața  muncii; societatea  bunăstării; pensii  și  securitate  socială; îmbătrânirea și 

 generații: copii, tineret și familie; venituri, sărăcie și incluziune socială; îngrijirea de durată și servicii sociale 

individuale;  

(ii) alcool, droguri, dependență; cetățenie, societate civilă și voluntariat; migrație și integrare;  

(iii)      (iii)sănătate și politica pentru persoanele cu dizabilități; economia sănătății și indicatori; promovarea 

sănătății și prevenire; 

(iv)  modelarea politică/taxe/beneficii. 

Potrivit  legii de asociere, sumele necesare pentru plata cotizației anuale, respectiv 15.000 Euro, se 

asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice. 

Pe parcursul  ultimilor ani, dialogul Ministerului  Muncii, Familiei, Protecției Sociale și  Persoanelor  

Vârstnice cu  CEPSC  s-a situat la un nivel redus, inclusiv în ceea ce privește primirea de  informații cu  privire 

la proiectele de cercetare derulate și rezultatele acestora, precum și participările  experților  ministerului  la 

evenimentele  Centrului. 

Pe cale de consecință, continuarea asocierii  Ministerului  Muncii, Familiei, Protecției Sociale și  Persoanelor 

Vârstnice nu este oportună.  

11  Prezentul act normativ  nu  transpune legislație comunitară.  

 

2. Schimbări preconizate 

 Prin proiectul de lege se abrogă  Legea  nr.307/2008 privind asocierea Guvernului României la Centrul  
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European pentru  Politici Sociale și  Cercetare (CEPSC). 

Dezafilierea  României de  la  Centrul European pentru  Politici Sociale și  Cercetare va conduce la realizarea 

unei economii la bugetul de stat, iar resursele financiare pot fi alocate altor scopuri. 

 

3.Alte informaţii  - Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ  

1. Impactul macro-economic 

 Nu este cazul 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

  Nu este cazul  

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

   Nu este cazul  

21. Impactul asupra sarcinilor administrative:  

   Nu este cazul  

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii: 

  Nu este cazul  

3.Impactul social 

  Nu este cazul  

4.Impactul asupra mediului 

   Nu este cazul  

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) 

 

         mii lei 

Indicatori Anul  

curent 

Următorii 4 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 
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(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 creşterii 

cheltuielilor bugetare 

 

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificării 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

 

7. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 5 – a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației 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. 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achizițiilor publice, prevederi derogatorii; 

Nu este cazul. 

    b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 

procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziții publice, structură organizatorică 

internă a autorităţilor contractante. 

Nu este cazul. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia europeană în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi europene 
Nu este cazul.  

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 
  Nu este cazul. 

4. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 
Nu este cazul. 

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

6. Alte informaţii 
Nu este cazul   



4 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii 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 prezentului act normativ 

Nu  este cazul. 

Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care actul 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  este cazul. 

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

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Nu  este 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 suspus avizării Consiliului 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 
Transparenţa proiectului de act normativ a fost asigurată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată. 

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

actului normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Nu este cazul.    

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.  

Nu este cazul. 

2.Alte informaţii 

Nu este cazul. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat Proiectul de Lege privind  abrogarea Legii  nr.307/2008 

privind asocierea Guvernului  României la Centrul  European pentru Politici Sociale și  Cercetare 

(CEPSC),  pe care îl supunem spre adoptare Guvernului. 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE 

ȘI  PERSOANELOR VÂRSTNICE 

Dragoș  Nicolae PÎSLARU  

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

MINISTRUL  AFACERILOR EXTERNE                       MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE 

 

   Lazăr  COMĂNESCU                                                                              Anca  Dana  DRAGU  

 

 

 

 

 

MINISTRUL  JUSTIȚIEI  

 

Raluca  Alexandra  PRUNĂ  

                                                                                       


