Lege nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

…………………………………..
Art. 5. - (1) În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
I. persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;
II. persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul
autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii
cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt
asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la pct. I;
III. persoanele care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau
alocaţie de sprijin, ce se suportă din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, în
condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;
IV. persoanele care realizează un venit brut pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin 3 salarii
medii brute pe economie, şi care se află în una dintre situaţiile următoare:
a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;
b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;
c) membri ai asociaţiei familiale;
d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
e) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii acestora;
f) proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere;
g) persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi
private în domeniul forestier;
h) membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;
i) persoane care desfăşoară activităţi în unităţile de cult recunoscute potrivit legii şi care nu au
încheiat contract individual de muncă;
V. persoanele care realizează prin cumul venituri brute pe an calendaristic, echivalente cu cel
puţin 3 salarii medii brute pe economie, şi care se regăsesc în două sau mai multe situaţii
prevăzute la pct. IV;
VI. persoanele care desfăşoară activităţi exclusiv pe bază de convenţii civile de prestări de
servicii şi care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin 3 salarii medii
brute pe economie.
(2) Se pot asigura în sistemul public, pe bază de contract de asigurare, în condiţiile prezentei
legi, şi alte persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la alin. (1).
(3) Salariul mediu brut pe economie pentru anul următor se prognozează şi se face public de
către CNPAS până la data de 31 decembrie a anului curent.
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Art. 21. - (1) Contribuţia de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în una dintre
situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) sau de la data încheierii contractului de asigurare.
(2) Contribuţia individuală de asigurări sociale, datorată de asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1)
pct. I, II şi VI, reprezintă o treime din cota de contribuţie de asigurări sociale, stabilită anual pentru
condiţii normale de muncă.
(3) Contribuţia de asigurări sociale, datorată de angajatori, reprezintă diferenţa faţă de
contribuţia individuală de asigurări sociale, prevăzută la alin. (2), până la nivelul cotelor de
contribuţie de asigurări sociale stabilite prin legea anuală a bugetului de stat, în funcţie de
condiţiile de muncă.
(4) Asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) pct. IV şi V şi alin. (2) datorează integral cota de
contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor de muncă în care îşi desfăşoară
activitatea.
(5) Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suportă integral din bugetul Fondului
pentru plata ajutorului de şomaj, la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.
(6) Contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuţi la art. 18 alin. (1) nu se
impozitează.
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