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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ: 

Hotărâre a Guvernului 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 118/2012 

privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii Publice 

 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) are misiunea de a administra sistemul public de pensii şi 

sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, de a acorda persoanelor 

asigurate pensii și alte prestații de asigurări sociale. 

În subordinea instituţiei se află 42 case teritoriale de pensii (CTP), respectiv 41 de case judeţene de 

pensii și Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti (CPMB), Institutul Naţional de Expertiză Medicală 

şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (INEMRCM). 

CNPP gestionează Bugetul asigurărilor sociale de stat și asigură, în principal: 

- stabilirea și plata prestațiilor de asigurări sociale (pensii și alte drepturi prevăzute în baza unor 

legi speciale) (aplicarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum și a 

unui număr de 18 de acte normative cu caracter special și reparatoriu permanente și 21 conexe); 

- organizarea activității de evidenţă a asiguraţilor în sistemul public de pensii; 

- virarea contribuţiilor pentru sistemul pensiilor obligatorii administrate privat; 

- administrarea sistemului de asigurare la risc şi accidente de muncă şi boli profesionale 

(implementarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli 

profesionale); 

- activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă; 

- implementarea prevederilor legislației europene și internaționale în materie de pensii, 

legislație aplicabilă și accidente de muncă și boli profesionale. 

 

-  

2. Schimbări preconizate 

Pentru a se asigura o mai bună funcționare a CNPP și a unui control eficient asupra activitații 

acesteia propunem modificarea structurii organizatorice după cum urmează: 

- Înființarea unei Direcții Generale Documente de Plată, Stagii Cotizare și Evidența 

Informatizată prin comasarea Direcției Documente de Plată cu Directia de Informatică și 

Evidența Stagii de Cotizare; 

- Înființarea Direcției Generale Juridice și de Control prin reorganizarea activității de control 

existente în cadrul Direcției Generale de Asigurări Sociale, Pensii și Alte Drepturi Prevăzute 

de Legi Speciale și a Direcției Economice și Execuție Bugetară.  
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 3.Alte informaţii 

Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

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. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
1
.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2
2
.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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) 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

- 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 
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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 

      

7. Alte informaţii  

Nu sunt 

 

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

proiectului de act normativ 

Hotărârea Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii 

Publice, cu modificările și completările ulterioare. 

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

Nu este cazul. 

1
1
. 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 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 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 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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. 
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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 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. 

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

nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici 

publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. 

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 informații 

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. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 118/2012 privind aprobarea Statutului Casei Naționale de Pensii 

Publice,  pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

 

MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE 
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