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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea plăţii cotizației anuale de participare a României în calitate de membru 

afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

Potrivit prevederilor art. I alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2016 privind aprobarea plăţii 

cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a 

Securităţii Sociale (ISSA) şi completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1994 privind 

autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 

parte, aprobată prin  Legea nr. 127/2016, Casa Naţională de Pensii Publice propune anual 

Guvernului cuantumul contribuţiei la Asociaţia Internaţională de Securitate Socială, pe baza 

notificării primite de la Consiliul organizaţiei, cuantum care se aprobă prin hotărâre a 

Guvernului. 

Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) este cea mai importantă organizaţie 

internaţională din domeniul securităţii sociale (include segmentul pensiilor publice), având peste 

300 organizaţii membre din 160 de ţări. 

ISSA reuneşte organizaţiile/instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul securităţii sociale 

din fiecare ţară membră, precum şi universităţi şi alte organizaţii de cercetare în domeniul securităţii 

sociale. 

ISSA oferă suport tehnic, consiliere şi expertiză prin intermediul specialiştilor din domeniul 

securităţii sociale din întreaga lume. 

Întrucât Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) are atribuții în domeniul securității sociale, ca 

reprezentare internațională: organizează şi dezvoltă cooperarea cu instituţii şi organisme similare din 

alte ţări, inclusiv prin încheierea de acorduri şi înţelegeri internaţionale, respectiv protocoale de 

colaborare, în domeniul său de activitate, în favoarea lucrătorilor migranţi sau în alte scopuri, s-a 

conturat nevoia conectării Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) la o platformă internaţională 

de colaborare şi schimb de bune practici în domeniul sistemului public de pensii. 

2. Schimbări preconizate 

Prin afilierea la ISSA, CNPP are acces la o gamă de servicii prin intermediul Centrului de Excelenţă, 

care oferă: 

 participarea la Comisiile Tehnice ISSA, care reunesc reprezentanţi ai organizaţiilor membre 

din întreaga lume, oferind posibilităţi unice pentru schimburi de informaţii/experienţă cu 

privire la politicile din domeniul pensiilor publice şi/sau managementul organizaţiei. 

 posibilitatea de a participa la seminarii organizate de structurile regionale ale ISSA, care pot 

facilita schimb de informaţii şi cooperare la nivel european sau regional între organizaţiile 

membre. 

 participarea la evenimente specializate, la nivel internaţional în domeniul securităţii sociale şi 

pensiilor, inclusiv la Forumul Mondial în domeniul Securităţii Sociale - World Social Security 

Forum(organizat o dată la trei ani). 

 interacţiuni şi schimburi de experienţă cu factorii de decizie din instituţii din domeniul 

securităţii sociale, dar şi cu experţi din organisme regionale şi internaţionale. 



 

 

 acces permanent la publicaţii/studii/cercetări din domeniul pensiilor publice, 

ghiduri/îndrumare practice şi rapoarte analitice în domeniu. 

 acces la informaţii specializate, inclusiv baze de date online privind sistemele de pensii 

publice, reforme şi exemple de bune practici din cadrul statelor membre ale ISSA. 

3. Alte informaţii 

Prin adresa ISSA nr. ISSA/FIN/2016-404, înregistrată la CNPP cu nr. A118114/28.12.2016, a fost 

comunicată confirmarea faptului că CNPP este membru afiliat la ISSA, începând cu data de 

13.11.2016. 

Prima cotizație a fost achitată de la data de 01.06.2017. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic 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 

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 şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul 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) 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 

ani  
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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) bugetele de asigurări sociale : 

(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) asistenta sociala 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a)buget de stat 

b) bugete locale 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

Consiliul ISSA ne-a informat că suma reprezentând contribuția anuală datorată de membrii afiliați se 

reevaluează o dată la fiecare trei ani, următoarea recalculare se va face în anul 2019, pentru perioada 

2020-2022. 

Prin adresa ISSA nr. ISSA/FIN/2018-404, a fost transmis cuantumului cotizaţiei  care trebuie plătită 

pentru anul 2018, în valoare de 38.250  franci elveţieni, conform Facturii AISS 2018-404/30.06.2017, 

reconfirmat prin adresa ISSA/AFM/52/1/02.02.2018. 

Pentru intervalul 2017-2019, respectiv pentru anul 2018, reprezentanții ISSA au comunicat valoarea 

cotizației de 38.250 CHF (franci elvețieni), pe baza datelor aferente anului 2016, furnizate de către 

CNPP, respectiv pentru un număr de cca. 5.100.000 de pensionari (5.096.783 pensionari). 

Cheltuielile estimative totale pentru anul 2018 se ridică la cca. 160 mii lei (echivalentul cotizației 

anuale de membru afiliat în valoare de 38.250 franci elveţieni (curs valutar estimat de 4,1 franc 

elveţian/lei). 

Cheltuielile se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, fiind aprobate prin Legea nr. 3/2018, de 

la capitolul 68.03 „Asigurări şi asistenţă socială”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.02 

„Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale) ”, alineatul 55.02.01 „Contribuții 

și cotizații la organisme internaționale”,în condiţiile legii.  

În situația în care organizația nu își achită contribuția la termenul limită (31.03.2018), CNPP își va 

pierde calitatea de membru afiliat la ISSA. 

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. 

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

achiziţiilor 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 achiziţii 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 

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 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 proiectului de act normativ:  

Nu este 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 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 avizat de Consiliul Economic şi Social şi de 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 

Proiectul de act normativ a fost elaborat cu respectarea prevederilor 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 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. 

Secțiunea 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. 

 



 

 

Faţă de cele prezentate, propunem adoptarea prezentului proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea 

plăţii cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a 

Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2018. 

 

 

Ministrul Muncii şi Justiției Sociale 

 

Lia - Olguța VASILESCU 

 

  

 

AVIZAT: 
 

  

Ministrul Finanţelor Publice                              Ministrul Afacerilor Externe 

                Eugen Orlando TEODOROVICI                          Teodor Viorel MELEŞCANU 

 

 

                                             Ministrul delegat pentru afaceri europene 

                                                                 Victor NEGRESCU 

 

 

Ministrul Justiţiei 

Tudorel TOADER 

http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-finantelor-publice1517401477
http://gov.ro/ro/guvernul/cabinetul-de-ministri/ministrul-delegat-pentru-afaceri-europene1517401763

