NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Montevideo, la 13
septembrie 2017, pentru aplicarea Acordului de securitate socială între România și
Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Aprobarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială între
România și Republica Orientală a Uruguayului.
Proiectul de act normativ a fost iniţiat în baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele, articolul 20,
care prevede că tratatele semnate la nivel guvernamental, care nu intră sub incidenţa
prevederilor art. 19, precum şi tratatele semnate la nivel departamental sunt supuse
Guvernului spre aprobare prin hotărâre.
Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială între România și
Republica Orientală a Uruguayului a fost semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017.
Ulterior semnării a fost identificată în textul acestuia o referință numerică eronată. Conform
procedurilor în domeniu, corectarea formală a erorii materiale s-a realizat prin schimb de Note
Verbale pe cale diplomatică. Notele Verbale au fost publicate în Monitorul Oficial nr.
854/22.X.2019, Partea I, prin Ordinul 2337 din 09 octombrie 2019 al ministrului afacerilor
externe, reprezentând schimbul de instrumente dintre Guvernul României și Guvernul
Republicii Orientale a Uruguayului în vederea corectării erorilor materiale în varianta în limba
română și varianta în limba spaniolă ale textului Aranjamentului Administrativ pentru
aplicarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului,
semnat la Montevideo, la data de 13 septembrie 2017.
1. Descrierea situaţiei actuale
Reglementarea cadrului juridic bilateral în domeniul securităţii sociale are la bază coordonarea
sistemelor de securitate socială ale celor două state în vederea facilitării obținerii drepturilor
de securitate socială de către cetăţenii și asigurații acestor state ca urmare a desfăşurării de
activităţi salariale sau ca lucrători independenți pe teritoriul ambelor state.
În perioada 2013 - 2014 s-au desfăşurat negocieri între autorităţile române şi autorităţile
uruguayene în scopul încheierii Acordului de securitate socială între România şi Republica
Orientală a Uruguayului.
Acordul a fost semnat la Montevideo, la data de 13 septembrie 2017 şi ratificat prin Legea nr.
262/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 984/21.11.2018. Cele două părți au agreat intrarea
simultană în vigoare a Acordului și Aranjamentului, astfel că pentru îndeplinirea procedurilor
de notificare este necesară și aprobarea Aranjamentului Administrativ. Acordul se va aplica,
pentru România, legislației privind: pensia de bătrânețe (pentru limită de vârstă, anticipată şi
anticipată parţială), de invaliditate şi de urmaș, acordate în sistemul public de pensii; ajutorul

de deces acordat în sistemul public de pensii; alocaţia de stat pentru copil, iar pentru
Republica Orientală a Uruguayului, legislației privind: prestațiile contributive de securitate
socială din regimurile de pensii care acoperă riscurile de bătrânețe, invaliditate și urmaş, atât din
sistemul de solidaritate între generații, cât și din sistemul de economisire individuală obligatorie,
precum și regimul contributiv de prestații familiale.
În ceea ce priveşte domeniul personal de aplicare, Acordul se va aplica persoanelor care sunt sau
au fost supuse legislației unuia sau ambelor state, membrilor lor de familie și persoanelor ale
căror drepturi derivă de la acestea.
La articolul 17, paragraf 2 din Acordul de securitate socială între România și Republica
Orientală a Uruguayului se prevede faptul că autorităţile competente ale celor două state vor
stabili, prin Aranjamentul Administrativ, modalitățile de aplicare a Acordului. Conform
Acordului, autoritățile competente sunt, în cazul României, ministerul responsabil pentru
domeniul material de aplicare al Acordului, respectiv Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar
în cazul Republicii Orientale a Uruguayului, Ministerul Muncii și Securității Sociale sau instituția
delegată.
Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului de securitate socială între România și
Republica Orientală a Uruguayului a fost semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017.
Pentru partea română Aranjamentul Administrativ a fost semnat de către doamna Lia-Olguța
VASILESCU, ministrul muncii și justiției sociale, iar pentru partea uruguayană, de către domnul
Ernesto Ramón Murro OberlÍn, ministrul muncii și securității sociale.
2. Schimbări preconizate
Prezenta Hotărâre a Guvernului are drept scop aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat
la Montevideo, la 13 septembrie 2017, pentru aplicarea Acordului de securitate socială între
România și Republica Orientală a Uruguayului semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017.
Aranjamentul Administrativ stabileşte modalitatea de aplicare a Acordului, modul
colaborare între autorităţile şi instituţiile naţionale responsabile cu determinarea legislației
securitate socială aplicabilă și cu acordarea prestaţiilor, precum şi modalităţile
instrumentare a cererilor și a formularelor de determinare a legislației aplicabile, respectiv
acordare a prestațiilor.
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Prin Aranjamentul Administrativ sunt desemnate organismele de legătură şi instituţiile
competente pentru fiecare risc de securitate socială.
În baza Aranjamentului Administrativ, organismele de legătură ale Statelor contractante vor
conveni formularele necesare pentru aplicarea Acordului.
3. Alte informaţii
Aranjamentul Administrativ va intra în vigoare la data intrării în vigoare a Acordului şi va
rămâne în vigoare până la încetarea valabilității Acordului.
Precizăm că Acordul se încheie pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare în prima zi
din a treia lună care urmează datei ultimei notificări cu privire la îndeplinirea procedurilor
interne necesare pentru intrarea în vigoare. Cele două părți au agreat intrarea simultană în
vigoare a Acordului și Aranjamentului, astfel că pentru îndeplinirea procedurilor de notificare
este necesară și aprobarea Aranjamentului Administrativ.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impact macroeconomic
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 și 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

1

2

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

Nu este
cazul.

Următorii patru ani
3

4

5

Media
pe 5 ani
6

7

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

Nu este
cazul.

(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, Nu este
din care:
cazul.
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
creşterii cheltuielilor bugetare

Nu este
cazul.

5. Propuneri pentru a compensa Nu este
reducerea veniturilor bugetare
cazul.
6. Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare

Nu este cazul.

7. Alte informaţii
Nu este cazul.
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 in 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 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 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 va fi supus avizului 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
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 şi Protecţiei Sociale, în perioada. 25.06-05.08.2021
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
Nu este cazul. Structurile care vor aplica prevederile Aranjamentului Administrativ există deja.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017, pentru
aplicarea Acordului de securitate socială între România și Republica Orientală a Uruguayului,
semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului.

Ministrul muncii și protecției sociale

Raluca TURCAN

AVIZAT:

Ministrul finanţelor

Ministrul afacerilor externe

Alexandru NAZARE

Bogdan Lucian AURESCU

Ministrul Justiţiei
Stelian-Cristian ION

