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ABSTRACT

In January 2017, some amendments were made to several regulations, such as: the Fiscal Code;
Law no. 85/2014 on insolvency prevention procedures and on insolvency procedure; the Government
Ordinance no. 39/2015 on tax records; Law no. 263/2010 regarding the unitary system of public
pensions; the Government Emergency Ordinance no. 9/2013 regarding the environmental stamp
duty in respect of motor vehicles; the Competition Law no. 21/1996; Law no. 117/1999 on
extrajudicial stamp duties; Law no. 76/2002 on the unemployment insurance system and
employment stimulation; the Government Emergency Ordinance no. 37/2008 on the regulation of
some financial measures in budgetary matters; the Government Emergency Ordinance no. 40/2016
for establishing some measures at the central public administration level and for amending and
supplementing some regulations.
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2017)

Sumar
– modifică: art. 47 lit. c); art. 51 alin. (1), lit. a);
art. 52 alin. (1); art. 78 alin. (2), lit. a), pct. (iv);
art. 111 alin. (1); art. 140; art. 143 alin. (2) şi (4);
art. 144; art. 145 alin. (2); art. 146 alin. (6) şi (8);
art. 148 alin. (1)-(3); art. 149; art. 160 alin. (3);
art. 161 alin. (2); art. 162 alin. (3); art. 170 alin.
(2); art. 171 alin. (3); art. 172 alin. (3); art. 173;
art. 176 alin. (7); art. 177 alin. (3); art. 178 alin.
(1), (3) şi (4); art. 179 alin. (1)
– introduce: art. 221; art. 48 alin. (7); art. 60
pct. 4
– abrogă: art. 51 alin. (1), lit. b); art. 139
alin. (2) şi (3); art. 157 alin. (3); art. 176
alin. (5); art. 177 alin. (2); art. 178 alin. (2);
art. 179 alin. (61)
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În M. Of. nr. 16 din 6 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 3/2017 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal prin O.U.G.
nr. 3/2017 .
Art. 221 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Noua reglementare
După art. 22, se introduce un nou articol, art. 221.
Potrivit noii reglementări, art. 221 dispune următoarele:
„Art. 221
Scutirea de impozit pe profit a contribuabililor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare
Contribuabilii care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare-dezvoltare,
definită potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi
dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi activităţi
conexe acesteia sunt scutiţi de impozit pe profit în primii 10 ani de activitate. Această
facilitate fiscală va fi pusă în aplicare în condiţiile respectării reglementărilor în domeniul
ajutorului de stat”.
Art. 47 lit. c) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 47 lit. c) prevedea faptul că în sensul prezentului
titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte
cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
(…)
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro.
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la
închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
(…)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 47 lit. c) dispune următoarele:
„c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de
schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului
financiar în care s-au înregistrat veniturile”.
Art. 48 alin. (7) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Noua reglementare
După alin. (6) al art. 48, se introduce un nou alineat, alin. (7).
Potrivit noii reglementări, art. 48 alin. (7) dispune următoarele:
„(7) Pentru anul 2017, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care
la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 47 sunt obligate la
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plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2017, urmând a
comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 februarie 2017 inclusiv. Prin excepţie de la prevederile
art. 41 şi 42, până la acest termen se va depune şi declaraţia privind impozitul pe profit
datorat pentru profitul impozabil obţinut în perioada 1 – 31 ianuarie 2017. Rezultatul
fiscal se ajustează corespunzător acestei perioade fiscale”.
Art. 51 alin. (1), lit. a) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 51 alin. (1), lit. a) prevedea faptul că:
(1) Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv;
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (1), lit. a) dispune următoarele: „a) 1%
pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi”.
Art. 51 alin. (1), lit. b) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 51 alin. (1), lit. b) prevedea faptul că:
b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (1), lit. b) -se abrogă.
Art. 52 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 52 alin. (1) prevedea faptul că limitele fiscale
prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la
începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în
euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 52 alin. (1) dispune următoarele: „(1) Dacă în
cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau
ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de
peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a
depăşit oricare dintre aceste limite”.
Art. 60 pct. 4 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Noua reglementare
După punctul 3 al art. 60, se introduce un nou punct, pct 4.
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Potrivit noii reglementări, art. 60 pct. 4 dispune următoarele: „4. persoanele
fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76
alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii pe bază de contract individual de muncă
încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi
sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific
unor activităţi, în cursul unui an”.
Art. 78 alin. (2), lit. a), pct. (iv) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 78 alin. (2), lit. a), pct. (iv) prevedea faptul că
impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra
bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin
deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni,
datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice
internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei
individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele:
(…)
(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006,
republicată, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească
echivalentul în lei al sumei de 400 euro;
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 78 alin. (2), lit. a), pct. (iv) dispune următoarele:
„(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale
furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, suportate de angajaţi, astfel încât la
nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro”.
Art. 111 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 111 alin. (1) prevedea faptul că la transferul
dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între
vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi
asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit
care se calculează astfel:
a) pentru construcţiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum şi
pentru terenurile de orice fel fără construcţii, dobândite într-un termen de până la
3 ani inclusiv:
(i) 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
(ii) peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei
inclusiv;
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b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobândite la o dată mai mare de 3 ani:
(i) 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv;
(ii) peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 lei
inclusiv.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (1) dispune următoarele:
„(1) La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte
juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum
şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se
calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se
stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei”.
Art. 139 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 139 alin. (2) şi (3) prevedea faptul că:
(2) În situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală de
asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a
venitului.
(3) Câştigul salarial mediu brut prevăzut la alin. (2) este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 139 alin. (2) şi (3) – se abrogă.
Art. 140 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 140 prevedea faptul că pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o
reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele
fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor. Baza de calcul nu poate
fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor pentru care angajatorul
datorează contribuţie diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, din luna
pentru care se calculează această contribuţie datorată bugetului asigurărilor sociale
de stat, şi valoarea corespunzătoare a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. În
situaţia depăşirii acestui plafon, în cazul angajatorilor care datorează contribuţie la
bugetul asigurărilor sociale de stat, diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă,
baza de calcul la care se datorează această contribuţie, corespunzătoare fiecărei
condiţii de muncă, se stabileşte proporţional cu ponderea, în total bază de calcul, a
câştigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre condiţiile de muncă.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 140 dispune următoarele:
„Art. 140
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau
persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c)
Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru contribuţia
de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de
persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se
datorează contribuţia individuală”.
Art. 143 alin. (2) şi (4) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 143 alin. (2) şi (4) prevedea faptul că:
(2) Prevederile art. 139 alin. (2) şi (3), respectiv cele ale art. 140 referitoare la
plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se aplică şi în cazul
persoanelor prevăzute la alin. (1).
(…)
(4) Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă
sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din
câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 139 alin. (3), corespunzător numărului
zilelor lucrătoare din concediul medical, iar contribuţia de asigurări sociale se
suportă la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale de muncă.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 143 alin. (2) şi (4) dispune următoarele:
„(2) În situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare decât
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia individuală de asigurări sociale
se calculează în limita acestui plafon. Câştigul salarial mediu brut este cel utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului
asigurărilor sociale de stat.
(…)
(4) Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului
asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut,
prevăzut la alin. (2), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, iar
contribuţia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale
de muncă”.
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Art. 144 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 144 prevedea faptul că pe perioada în care
persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. e) beneficiază de concedii medicale şi de
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 139 alin. (3), corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 144 dispune următoarele:
„Art. 144
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele
fizice care beneficiază de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. e) beneficiază de concedii
medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), corespunzător
numărului zilelor lucrătoare din concediul medical”.
Art. 145 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 145 alin. (2) prevedea faptul că prevederile art. 139
alin. (2) şi (3), respectiv cele ale art. 140 referitoare la plafonarea bazei de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale se aplică şi în cazul persoanelor prevăzute la
art. 136 lit. f), excepţie fiind în cazul soţului/soţiei care însoţeşte personalul trimis
în misiune permanentă în străinătate, pentru care plafonarea bazei de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale se face la 3 salarii de bază minime pe ţară.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 145 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) Prevederile art. 143 alin. (2), referitoare la plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, se aplică şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 136 lit. f),
excepţie fiind în cazul soţului/soţiei care însoţeşte personalul trimis în misiune permanentă
în străinătate, pentru care plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se
face la 3 salarii de bază minime pe ţară”.
Art. 146 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 146 alin. (6) şi (8) prevedea faptul că:
(6) În cazul în care din calcul rezultă o bază mai mare decât valoarea a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 139 alin. (3), cota contribuţiei indivi-
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duale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
(…)
(8) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea prin aplicarea cotei corespunzătoare
contribuţiei integrale, rezultată din însumarea cotelor de contribuţie individuală cu
cea datorată de angajator, în funcţie de condiţiile de muncă, prevăzută la art. 138,
asupra bazei lunare de calcul prevăzute la art. 139, iar în cazul în care din calcul
rezultă o bază mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut,
prevăzut la art. 139 alin. (3), cota integrală de contribuţie se va aplica asupra
echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut. Contribuţia se plăteşte până
la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 146 alin. (6) şi (8) dispune următoarele:
„(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. d)-f), în cazul în care din calcul
rezultă o bază mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, prevăzut la
art. 143 alin. (2), cota contribuţiei individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
(…)
(8) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele prevăzute la
alin. (2) se realizează de către acestea prin aplicarea cotei corespunzătoare contribuţiei integrale, rezultată din însumarea cotelor de contribuţie individuală cu cea datorată de
angajator, în funcţie de condiţiile de muncă, prevăzută la art. 138, asupra bazei lunare de
calcul prevăzute la art. 139. Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare
celei pentru care se plătesc veniturile”.
Art. 148 alin. (1) – (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 148 alin. (1)-(3) prevedea faptul că:
(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente
şi care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de
asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 139
alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate.
(2) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a
normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea şi nu
poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la
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art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate, şi nici
mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1), baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a
venitului, în baza declaraţiei privind venitul realizat, şi se stabileşte ca diferenţă
între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii
independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale,
raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară de
calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,
prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 148 alin. (1)-(3) dispune următoarele:
„(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care
determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă
echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se
stabilesc plăţile anticipate.
(2) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente şi
care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la
numărul de luni în care se desfăşoară activitatea şi nu poate fi mai mică decât echivalentul
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se
stabilesc plăţile anticipate, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1), baza lunară de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a venitului, în baza
declaraţiei privind venitul realizat, şi se stabileşte ca diferenţă între venitul brut realizat şi
cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile
reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportată la numărul de luni în care a fost
desfăşurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se
efectuează definitivarea contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest
câştig”.
Art. 149 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 149 prevedea faptul că pentru persoanele fizice
care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări

98

Actualitate legislativă

sociale o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută
la art. 70 şi nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,
prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 149 dispune următoarele:
„Art. 149
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice
care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 şi nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143
alin. (2), în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia”.
Art. 157 alin. (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 157 alin. (3) prevedea faptul că pentru veniturile
realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care totalul veniturilor
prevăzute la alin. (1) este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu
brut prevăzut la art. 139 alin. (3), contribuţia individuală de asigurări sociale de
sănătate se calculează în limita acestui plafon.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 157 alin. (3) – se abrogă.
Art. 160 alin. (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 160 alin. (3) prevedea faptul că pentru veniturile
realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile bază de
calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), contribuţia individuală de asigurări sociale
de sănătate se calculează în limita acestui plafon.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 160 alin. (3) dispune următoarele:
„(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care
veniturile bază de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), contribuţia individuală de asigurări
sociale de sănătate se calculează în limita acestui plafon”.
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Art. 161 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 161 alin. (2) prevedea faptul că pentru veniturile
realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care venitul bază de
calcul prevăzut la alin. (1) depăşeşte valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut
prevăzut la art. 139 alin. (3), contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate
se calculează în limita acestui plafon.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 161 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care
venitul bază de calcul prevăzut la alin. (1) depăşeşte valoarea a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), contribuţia individuală de asigurări sociale de
sănătate se calculează în limita acestui plafon”.
Art. 162 alin. (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 162 alin. (3) prevedea faptul că pentru veniturile
realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care veniturile bază de
calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), contribuţia individuală de asigurări sociale
de sănătate se calculează în limita acestui plafon.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 162 alin. (3) dispune următoarele:
„(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, în situaţia în care
veniturile bază de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) depăşesc valoarea a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), contribuţia individuală de asigurări
sociale de sănătate se calculează în limita acestui plafon”.
Art. 170 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 170 alin. (2) prevedea faptul că pentru veniturile
realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul prevăzută la
alin. (1) nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut
prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 170 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de
calcul prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial
mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabileşte
contribuţia”.
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Art. 171 alin. (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 171 alin. (3) prevedea faptul că pentru veniturile
realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute la
alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu
brut prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în luna pentru care se datorează
contribuţia.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 171 alin. (3) dispune următoarele:
„(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de
calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în luna pentru care se
datorează contribuţia”.
Art. 172 alin. (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 172 alin. (3) prevedea faptul că pentru veniturile
realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute la
alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu
brut prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în luna pentru care se datorează
contribuţia.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 172 alin. (3) dispune următoarele:
„(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de
calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câştigul
salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în luna pentru care se
datorează contribuţia”.
Art. 173 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 173 prevedea faptul că:
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu
excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de
reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala
deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor
venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de
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luni din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat între părţi, şi nu poate fi mai
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139
alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
(2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim
de reţinere la sursă a impozitului este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala
deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut şi nu
poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la
art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 173 dispune următoarele:
„Art. 173
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de
persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia celor
care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de reţinere la sursă a
impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă determinată prin
aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi
cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând
contribuţia de asigurări sociale de sănătate, sau valoarea anuală a normei de venit, după
caz, raportată la numărul de luni din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat între părţi,
şi nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la
art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
(2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de
reţinere la sursă a impozitului este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă
determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut şi nu poate fi mai mare decât
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în
anul pentru care se stabileşte contribuţia”.
Art. 176 alin. (5) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 176 alin. (5) prevedea faptul că pentru veniturile
realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute la
alin. (1)-(4) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut
prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 176 alin. (5) – se abrogă.
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Art. 176 alin. (7) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 176 alin. (7) prevedea faptul că în anul 2016,
persoanele care realizează venituri din investiţii nu datorează contribuţie de
asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de
natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l), cu excepţia veniturilor
din drepturi de proprietate intelectuală.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 176 alin. (7) dispune următoarele:
„(7) Persoanele care realizează venituri din investiţii nu datorează contribuţie de
asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor
menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l)”.
Art. 177 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 177 alin. (2) prevedea faptul că pentru veniturile
realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară de calcul prevăzută la
alin. (1) nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut
prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 177 alin. (2) – se abrogă.
Art. 177 alin. (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 177 alin. (3) prevedea faptul că în anul 2016,
persoanele care realizează venituri din alte surse nu datorează contribuţie de
asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de
natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l), cu excepţia veniturilor
din drepturi de proprietate intelectuală.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 177 alin. (3) dispune următoarele:
„(3) Persoanele care realizează venituri din alte surse nu datorează contribuţie de
asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor
menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l)”.
Art. 178 alin. (1), (3) şi (4) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 178 alin. (1), (3) şi (4) prevedea faptul că:
(1) Pentru anul 2016, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din
investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se
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stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza
informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind
calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe
baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.
(…)
(3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) şi (2),
după caz, se stabileşte în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin
aplicarea cotei individuale de contribuţie prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor
de calcul menţionate la art. 176 şi 177, după caz. Baza de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.
(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) realizate în anul 2016, ale căror
baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut
pe ţară, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului
de bază minim brut pe ţară, contribuţia datorată lunar se calculează asupra acestor
baze de calcul.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 178 alin. (1), (3) şi (4) dispune următoarele:
„(1) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte
surse, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent,
prin decizie de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul
realizat sau din declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.
(…)
(3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se stabileşte în
anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de
contribuţie prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul menţionate la art. 176 şi
177, după caz. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază
lunar în decizia de impunere.
(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1), ale căror baze lunare de calcul se situează
sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară, nu se datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai
mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia datorată lunar
se calculează asupra acestor baze de calcul”.
Art. 178 alin. (1), (3) şi (4) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 178 alin. (2) prevedea faptul că în cazul persoanelor fizice care realizează, începând cu anul 2017, venituri din investiţii şi/sau din
alte surse, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal
competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută la art. 179 alin. (2), pe baza
informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţiile privind
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calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe
baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 178 alin. (2) -se abrogă.
Art. 179 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 179 alin. (1) prevedea faptul că organul fiscal
competent are obligaţia stabilirii contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează, într-un an fiscal, venituri din
următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură;
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II
sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
e) venituri din investiţii;
f) venituri din alte surse.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 179 alin. (1) dispune următoarele:
„(1) Organul fiscal competent are obligaţia stabilirii contribuţiei anuale de asigurări
sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează, într-un an fiscal, venituri
din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din activităţi agricole, silvicultură, piscicultură;
c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III,
pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7)-(9);
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor”.
Art. 179 alin. (61) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 3/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 179 alin. (61) prevedea faptul că prin derogare de
la prevederile alin. (3), în cazul persoanelor fizice care realizează, în cursul anului
fiscal, exclusiv venituri din investiţii şi/sau din alte surse, pentru care baza anuală
de calcul se situează sub nivelul valorii a douăsprezece salarii de bază minime
brute pe ţară, pentru aceste venituri nu se stabileşte contribuţia de asigurări sociale
de sănătate.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 179 alin. (61) – se abrogă.
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Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 3/2017
Art. II
În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 221 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt deja înfiinţaţi la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, scutirea de impozitul pe
profit se aplică pe o perioadă de 10 ani de la această dată.
Art. III
(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la
data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) Prevederile art. I pct. 7 şi 8 se aplică începând cu veniturile aferente lunii
următoare publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanţe de
urgenţă, iar prevederile art. I pct. 9 se aplică numai pentru tranzacţiile încheiate
începând cu data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României
a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Prevederile art. I pct. 10-33 se aplică începând cu veniturile aferente lunii
februarie 2017.
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O.U.G. NR. 40/2016 PRIVIND STABILIREA UNOR MĂSURI
LA NIVELUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA
UNOR ACTE NORMATIVE – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 1/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.U.G. nr. 40/2016
(M. Of. nr. 490 din 30 iunie
2016)

Actul modificator
O.U.G. nr. 1/2017
(M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie
2017)

Sumar
– modifică: art. 1;
art. 2
– abrogă: art. 3

În M. Of. nr. 12 din 5 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 1/2017
stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 40/2016 prin
O.U.G. nr. 1/2017 .
Art. 1 din O.U.G. nr. 40/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 1/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 1 prevedea faptul că prim-ministrul, prin
Cancelaria Prim-Ministrului, coordonează activitatea instituţiilor publice şi
organelor de Specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în anexa
care face parte integrantă din respectiva ordonanţă de urgenţă.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 1 dispune următoarele:
„Art. 1
Prim-ministrul, prin Secretariatul General al Guvernului, coordonează activitatea
instituţiilor publice şi organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă”.
Art. 2 din O.U.G. nr. 40/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 1/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că structura organizatorică,
numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statui de personal ale fiecărei
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structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, cu excepţia Cancelariei
Prim-Ministrului, se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la
propunerea conducătorilor acestor structuri, cu încadrarea în numărul maxim de
posturi stabilit pentru aparatul de lucru al Guvernului.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 2 dispune următoarele:
„Art. 2
Structura organizatorică, numărul maxim de posturi, statul de funcţii şi statul de
personal ale fiecărei structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului se aprobă prin
ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea conducătorilor acestor structuri,
cu încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit pentru aparatul de lucru al
Guvernului, cu excepţia aparatului propriu de lucru al prim-ministrului”.
Art. 3 din O.U.G. nr. 40/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 1/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 prevedea faptul că:
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar
unic al statului român la Compania Naţională „Loteria Română” – S.A., persoană
juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni cu capital
integral de stat, se exercită de Către Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor
cu Mediul de Afaceri.
(2) Reprezentanţii statului în adunarea generală a acţionarilor se numesc prin
ordin al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri.
(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de
Afaceri să mandateze reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor Companiei
Naţionale „Loteria Română” – S.A. să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actului constitutiv al acesteia, în conformitate cu prevederile respectivei
ordonanţe de urgenţă, precum şi să aprobe efectuarea formalităţilor de publicitate
prevăzute de lege.
(4) În litigiile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale în care statul
este chemat în judecată în calitate de acţionar la Compania Naţională „Loteria
Română” – S.A., interesele statului vor fi reprezentate, în condiţiile legii, de către
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, începând cu
data prevăzută la alin. (1).
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 3 – se abrogă.
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LEGEA NR. 117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE
DE TIMBRU – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 1/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 117/1999
(M. Of. nr. 321 din 6
iulie 1999)

Actul modificator
Legea nr. 1/2017
(M. Of. nr. 15 din 6
ianuarie 2017)

Sumar
Legea se abrogă în
integralitatea sa.

În M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie 2017, a fost publicată Legea nr. 1/2017 privind
eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative.
La data intrarii în vigoare a respectivei legi, se abrogă Legea nr. 117/1999
privind taxele extrajudiciare de timbru.
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LEGEA NR. 85/2014 PRIVIND PROCEDURILE DE PREVENIRE
A INSOLVENŢEI ŞI DE INSOLVENŢĂ – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 1/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 85/2014
(M. Of. nr. 466 din 25
iunie 2014)

Actul modificator
Legea nr. 1/2017
(M. Of. nr. 15 din 6
ianuarie 2017)

Sumar
– modifică: art. 39 alin. (7);
art. 42 alin. (1)

În M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie 2017, a fost publicată Legea nr. 1/2017 privind
eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 85/2014 prin Legea
nr. 1/2017 .
Art. 39 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 (modificată prin Legea nr. 1/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 39 alin. (7) prevedea faptul că fondul prevăzut la
alin. (4) va fi constituit prin:
a) aplicarea unui procent de 50% la taxele care se achită la oficiul registrului
comerţului pentru autorizarea constituirii persoanelor supuse înregistrării în registrul
comerţului, cu modificările actelor, faptelor şi menţiunilor acestora, şi efectuarea
tuturor înregistrărilor în registrul comerţului, autorizare, funcţionare şi eliberare
documente specifice, verificare şi/sau rezervare, transmitere/obţinere/eliberare documente şi/sau informaţii prevăzute de lege;
b) preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în sensul
alin. (1).
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 39 alin. (7) dispune următoarele:
„(7) Fondul prevăzut la alin. (4) va fi susţinut de la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Justiţiei, precum şi din preluarea a 2,0% din sumele recuperate în cadrul
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procedurilor de insolvenţă, inclusiv din fondurile obţinute din vânzarea bunurilor din
averea debitorului, sumă care va fi inclusă în categoria cheltuielilor aferente procedurii în
sensul alin. (1)”.
Art. 42 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 (modificată prin Legea nr. 1/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 42 alin. (1) prevedea faptul că toate procedurile
prevăzute de prezentul capitol, cu excepţia apelului, sunt de competenţa tribunalului sau, dacă este cazul, a tribunalului specializat în a cărui circumscripţie
debitorul şi-a avut sediul social/profesional cel puţin 6 luni anterior datei sesizării
instanţei. Dacă în cadrul tribunalului a fost creată o secţie specială de insolvenţă,
acesteia îi aparţine competenţa pentru derularea procedurilor prevăzute de
respectiva lege.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 42 alin. (1) dispune următoarele:
„Art. 42
(1) Citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură se efectuează
prin BPI. Comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi notificărilor către participanţii la proces,
al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate, este supusă dispoziţiilor
Codului de procedură civilă coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000
al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.393/2007 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea în
statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau comercială
(notificarea sau comunicarea actelor) şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000 al
Consiliului, după caz. BPI va fi realizat în formă electronică. Acoperirea cheltuielilor de
publicare a BPI se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiţiei”.
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O.G. NR. 39/2015 PRIVIND CAZIERUL FISCAL – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 1/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.G. nr. 39/2015
(M. Of. nr. 655 din 31
august 2015)

Actul modificator
Legea nr. 1/2017
(M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie
2017)

Sumar
– modifică: art. 9
alin. (5)

În M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie 2017, a fost publicată Legea nr. 1/2017 privind
eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse O.G. nr. 39/2015 prin Legea
nr. 1/2017.
Art. 9 alin. (5) din O.G. nr. 39/2015 (modificată prin Legea nr. 1/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (5) prevedea faptul că:
(5) Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă
electronică.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (5) dispune următoarele:
„(5) Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă
electronică, fără perceperea de taxe”.
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR
DE PENSII PUBLICE – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 1/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 263/2010
(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie
2010)

Actul modificator
Legea nr. 1/2017
(M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie
2017)

Sumar
–
modifică:
art. 188

În M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie 2017, a fost publicată Legea nr. 1/2017 privind
eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin Legea
nr. 1/2017.
Art. 188 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin Legea nr. 1/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 188 prevedea faptul că:
(1) La efectuarea oricăror operaţiuni care nu sunt legate de stabilirea şi de plata
pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale de către CNPP, de casele teritoriale
de pensii şi de casele de pensii sectoriale se percep tarife sau comisioane procentuale
de până la 3%, aplicate asupra sumei totale ce face obiectul operaţiunii financiare.
(2) Operaţiunile pentru care se plătesc tarife sau se percep comisioane, precum
şi nivelul acestora se stabilesc prin decizie a preşedintelui CNPP.
(3) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) se fac venit la
bugetul asigurărilor sociale de stat.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 188 – se abrogă.
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O.U.G. NR. 9/2013 PRIVIND TIMBRUL DE MEDIU
PENTRU AUTOVEHICULE – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 1/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.U.G. nr. 9/2013
(M. Of. nr. 119 din 4 martie 2013; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 1/2017
(M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie
2017)

Sumar
Se
abrogă.

În M. Of. nr. 15 din 6 ianuarie 2017, a fost publicată Legea nr. 1/2017 privind
eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative.
La data intrarii în vigoare a respectivei legi, se abrogă O.U.G. nr. 9/2013
privind timbrul de mediu pentru autovehicule.
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 2/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul fiscal
(M. Of. nr. 688 din
10 septembrie 2015;
cu modif. ult.)

Actul
modificator
Legea nr. 2/2017
(M. Of. nr. 36
din 12 ianuarie
2017)

Sumar
– modifică: art. 100; art. 101 alin. (9);
art. 132 alin. (2); art. 153 alin. (2); art.
160, denumirea marginală şi alin. (1);
art. 168 alin. (9); art. 169 alin. (1) şi (6)
– introduce: art. 168 alin. (9^1) – (9^3)
– abrogă: art. 153 alin. (1) lit. e); art. 169
alin. (7) – (10)

În M. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2017, a fost publicată Legea nr. 2/2017 din
12 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal prin Legea
nr. 2/2017.
Art. 100 din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 100 prevedea faptul că:
(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul
din pensie, în ordine, a următoarelor:
a) contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit
legii;
b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.
(2) Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei se majorează cu 50 lei în fiecare an
fiscal, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, până ce plafonul de venit
neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 lei/lunar.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 100 dispune următoarele:
„Art. 100
Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a
sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei”.
Art. 101 alin. (9) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 101 alin. (9) prevedea faptul că în cazul veniturilor
din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând
actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi
executorii, impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor
lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul
reţinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate,
datorată potrivit legii, şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei în
vigoare la data plăţii.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (9) dispune următoarele:
„(9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor
reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente,
prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reţinut fiind impozit
final. Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, datorată, după caz, potrivit legii în
vigoare în perioada căreia îi sunt aferente şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit
legislaţiei în vigoare la data plăţii. Impozitul se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data plăţii veniturilor respective. Impozitul
astfel reţinut se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au
plătit veniturile”.
Art. 132 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 132 alin. (2) prevedea faptul că plătitorii de
venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să depună o
declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a
anului curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi
asimilate salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate
intelectuală, din pensii, din arendare, precum şi a persoanelor juridice care au

116

Actualitate legislativă

obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii impozitului datorat de persoana fizică potrivit
art. 125 alin. (8) şi (9), care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 132 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să
depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului
curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate
salariilor, din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din
arendare, precum şi a persoanelor juridice care au obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii
impozitului datorat de persoana fizică potrivit art. 125 alin. (8) şi (9), care au obligaţia
depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit”.
Art. 153 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 153 alin. (1) lit. e) prevedea faptul că următoarele
persoane au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de asigurări
sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte, după caz:
(…)
e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în
România şi care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii
Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al
Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care
România aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru
asigurarea de boală-maternitate, care nu deţin o asigurare încheiată pe teritoriul
altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României;
(…)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 153 alin. (1) lit. e) – se abrogă.
Art. 153 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 153 alin. (2) prevedea faptul că persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)–e), care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în
sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului
Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are
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încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de
boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce
efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării, în conformitate
cu procedura stabilită prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de
asigurări sociale de sănătate.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 153 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), care deţin o asigurare pentru boală şi
maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene,
Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană sau în statele cu care România are
încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de
boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe
teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării, în conformitate cu procedura
stabilită prin ordin comun al preşedintelui A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate”.
Art. 160, denumirea marginală şi alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin
Legea nr. 2/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 160, denumirea marginală şi alin. (1) prevedeau
faptul că:
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de
persoanele fizice cu venituri din pensii şi de cele care primesc indemnizaţii pentru
incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei
boli profesionale
(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care
depăşeşte valoarea, întregită prin rotunjire în plus la un leu, a unui punct de pensie
stabilit pentru anul fiscal respectiv.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 160, denumirea marginală şi alin. (1) dispun
următoarele:
„Art. 160
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru
persoanele fizice cu venituri din pensii şi de către cele care primesc indemnizaţii
pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau
a unei boli profesionale
(1) Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunară de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul lunar din pensii. Contribuţia se suportă
de la bugetul de stat”.
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Art. 168 alin. (9) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 168 alin. (9) prevedea faptul că:
(9) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din pensii care depăşesc, lunar, valoarea întregită la
un leu, a unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, provenite
dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte, se realizează de către organul fiscal competent
în baza declaraţiei specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declaraţiei privind
venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 168 alin. (9) dispune următoarele:
„(9) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care
realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat se realizează de către organul fiscal
competent în baza declaraţiei specifice prevăzute la art. 130 alin. (4) sau a declaraţiei
privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz, cu respectarea prevederilor
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România este parte”.
Art. 168 alin. (91)-(93) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)
Noua reglementare
La art. 168, după alin. (9), se introduc trei noi alineate, alin. (91)-(93).
Potrivit noii reglementări, art. 168 alin. (91)-(93) dispune următoarele:
„(91) Informaţiile privind cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
calculate conform alin. (9) se comunică de către A.N.A.F. Ministerului Sănătăţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(92) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de pensii, precum şi entităţile care plătesc venituri din pensii, prevăzute la art. 153
alin. (1) lit. k), calculează şi comunică Ministerului Sănătăţii, în condiţiile stabilite prin
hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile privind cuantumul
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din pensii pentru care
contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat.
(93) În vederea înregistrării în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, A.N.A.F.,
Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale de
pensii, şi entităţile care plătesc venituri din pensii, prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k),
transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în format electronic, în condiţiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea
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nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, listele persoanelor fizice
care realizează venituri din pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se
suportă de la bugetul de stat”.
Art. 169 alin. (1) şi (6) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 169 alin. (1) şi (6) prevedea faptul că:
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele
asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g)-o), precum şi
persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de
la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte sunt obligate să depună lunar, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia
prevăzută la art. 147 alin. (1).
(…)
(6) Pentru încadrarea persoanelor fizice prevăzute la alin. (5) în categoria
persoanelor care realizează venituri din pensii care depăşesc, lunar, valoarea unui
punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, organul fiscal utilizează cursul
de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua
precedentă depunerii declaraţiei privind venitul estimat.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 169 alin. (1) şi (6) dispune următoarele:
„Art. 169
(1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la
art. 147 alin. (1):
a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate
acestora;
b) instituţiile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g)-i) şi l)-o);
c) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele sectoriale
de pensii, pentru persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară
de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
d) persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de
la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială
la care România este parte.
(…)
(6) Pentru transformarea în lei a sumelor obţinute în valută, reprezentând venituri din
pensii realizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (5), se utilizează cursul de schimb al
pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă depunerii
declaraţiei privind venitul estimat”.
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Art. 169 alin. (7)-(10) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 2/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 169 alin. (7)-(10) prevedea faptul că:
(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) sunt obligate să efectueze în cursul
anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate care se
stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei
de venit estimat sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz, cu respectarea
regulilor prevăzute la art. 121. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere, iar plata se efectuează
trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru.
(8) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele menţionate la alin. (6) se determină de organul fiscal
competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei specifice
prevăzute la art. 130 alin. (4). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.
(9) Sumele de plată stabilite prin decizia de impunere anuală se plătesc în
termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, iar cele
achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de
procedură fiscală.
(10) Deciziile de impunere, prevăzute la alin. (7) şi (8), se emit la termenul şi în
forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 169 alin. (7)-(10) – se abrogă.
Alte prevederi relevante din Legea nr. 2/2017)
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile prevăzute în respectiva
lege se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării respective
legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
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LEGEA NR. 76/2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURĂRILOR
PENTRU ŞOMAJ ŞI STIMULAREA OCUPĂRII FORŢEI
DE MUNCĂ – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 6/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 76/2002
(M. Of. nr. 103 din 6 februarie
2002; cu modif. ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 6/2017
(M. Of. nr. 62 din 25
ianuarie 2017)

Sumar
– introduce: art.
762-764

În M. Of. nr. 62 din 25 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 6/2017 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 76/2002 prin O.U.G.
nr. 6/2017.
Art. 762-764 din Legea nr. 76/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 6/2017)
Noua reglementare
După art. 761, se introduc trei noi articole, art. 762-764.
Potrivit noii reglementări, art. 762-764 dispun următoarele:
„Art. 762
(1) Persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă care
se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de
50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt,
îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile
învecinate acesteia, beneficiază de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru
locuire în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei.
(2) Prima de relocare prevăzută la alin. (1) se acordă persoanelor ale căror venituri nete
lunare realizate de către acestea în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu
familiile acestora nu depăşesc suma de 5.000 lei/lună.
(3) Persoanele singure şi familiile prevăzute la alin. (2) sunt definite în sensul art. 2
din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare.
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(4) Prin sintagma cheltuieli pentru locuire prevăzută la alin. (1) se înţelege cheltuielile
necesare pentru plata chiriei şi a utilităţilor în noul domiciliu sau noua reşedinţă.
(5) În situaţia în care angajatorul sau autorităţile administraţiei publice locale sau
centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri
ale angajatorului sau fonduri publice, prima de relocare nu se acordă.
(6) Prima de relocare stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă lunar, pe o
perioadă de cel mult 36 de luni, în situaţia în care în această perioadă sunt respectate
condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).
Art. 763
(1) Prima de relocare prevăzută la art. 762 se acordă la cerere şi nu se cumulează cu
prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art. 732, la
art. 74, respectiv la art. 75.
(2) Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă
întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni.
(3) Nu beneficiază de prima de relocare:
a) persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele
prevăzute la art. 74 şi 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;
b) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau
de serviciu în ultimii 2 ani;
c) persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat
este deţinută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de
administrator/asociat şi la alţi angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă
sau de serviciu în ultimii 2 ani;
d) persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art.
45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de
muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a);
e) absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la
data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau pe
posturi în condiţiile legii;
f) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit
legii, de a-i încadra în muncă.
g) persoanele care deţin în proprietate sau coproprietate o altă locuinţă în localitatea în
care îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa sau în localităţile învecinate acesteia,
ca urmare a încadrării în muncă.
(4) Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menţinerea acesteia şi
în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau
de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă şi se încadrează în termen de 30 de
zile la un alt angajator, în aceleaşi condiţii.
Art. 764
(1) Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite potrivit dispoziţiilor
art. 76^2 alin. (1), în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o
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perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor
prevederi:
a) art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. f) şi h), art. 61 lit. a) şi b) şi art. 81 din Legea
nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în situaţia în care încetarea este la iniţiativa angajatului;
c) art. 97 lit. b) şi e), art. 98 alin. (1) lit. f) şi g) şi art. 101 alin. (1) din Legea
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Angajaţii au obligaţia de a restitui integral suma primită ca primă de relocare
potrivit art. 76^2 alin. (1) în situaţia în care revin la vechiul domiciliu sau vechea
reşedinţă, într-o perioadă de 12 luni de la angajare”.
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 9/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul fiscal
(M. Of. nr. 688 din 10
septembrie 2015)

Actul modificator
O.U.G. nr. 9/2017
(M. Of. nr. 79 din 30
ianuarie 2017)

Sumar
– introduce: art. 76 alin. (2),
lit. r^1); art. 142, lit. ţ)

În M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 9/2017 privind
unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal prin O.U.G.
nr. 9/2017.
Art. 76 alin. (2), lit. r1) din Codul fiscal (modificată prin O.U.G. nr. 9/2017)
Noua reglementare
La art. 76 alin. (2), după lit. r), se introduce o nouă literă, lit. r1).
Potrivit noii reglementări, art. 76 alin. (2), lit. r1) dispune următoarele:
„r1) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în cadrul
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 142, lit. ţ) din Codul fiscal (modificată prin O.U.G. nr. 9/2017)
Noua reglementare
La art. 142, după lit. t), se introduce o nouă literă, lit. ţ).
Potrivit noii reglementări, art. 142, lit. ţ) dispune următoarele:
„ţ) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în cadrul
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare”.
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Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 9/2017
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 9 se aplică de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a respectivei ordonanţe
de urgenţă.

Revista Universul Juridic  nr. 1, ianuarie 2017, p. 126
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LEGEA CONCURENŢEI NR. 21/1996 – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 9/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 21/1996
(M. Of. nr. 153 din 29
februarie 2016)

Actul modificator
O.U.G. nr. 9/2017
(M. Of. nr. 79 din 30
ianuarie 2017)

Sumar
– introduce: art. 31 alin.
(5), lit. d^1)

În M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 9/2017 privind
unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi
modificarea şi completarea unor acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii concurenţei nr. 21/1996
prin O.U.G. nr. 9/2017.
Art. 31 alin. (5), lit. d1) din Legea nr. 21/1996 (modificată prin O.U.G. nr. 9/2017)
Noua reglementare
La art. 31 alin. (5), după lit. d), se introduce o nouă literă, lit. d1),
Potrivit noii reglementări, art. 31 alin. (5), lit. d1) dispune următoarele:
„d1) organizarea de către Consiliul Concurenţei de congrese, conferinţe şi alte acţiuni
de protocol similare”.
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O.U.G. NR. 37/2008 PRIVIND REGLEMENTAREA UNOR
MĂSURI FINANCIARE ÎN DOMENIUL BUGETAR –
MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 9/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.U.G. nr. 37/2008
(M. Of. nr. 276 din 8 aprilie
2008)

Actul modificator
O.U.G. nr. 9/2017
(M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie
2017)

Sumar
– modifică:
art. 8
– introduce:
art. 81

În M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 9/2017 privind
unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi
modificarea şi completarea unor acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 37/2008 prin
O.U.G. nr. 9/2017.
Art. 8 din O.U.G. nr. 37/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 9/2017)
Veche reglementare
În veche reglementare, art. 8 prevedea faptul că:
Art. 8
(1) Sumele provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, care se
restituie în condiţiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidenţiază în
execuţie la o poziţie distinctă de cheltuieli bugetare.
(2) Modul de reflectare în execuţie a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin
ordin al ministrului economiei şi finanţelor.
(3) Sumele aferente finanţării de la bugetul de stat în anii precedenţi, încasate
în anul 2007, se reflectă în execuţia bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor
– Acţiuni generale la data de 31 decembrie 2007, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2).
(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul
de stat în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, se evidenţiază la o
poziţie distinctă de venituri ale bugetului de stat.

128

Actualitate legislativă

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 8 dispune următoarele:
„Art. 8
(1) Sumele provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, care se restituie în
condiţiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidenţiază în execuţie la titlul de
cheltuieli bugetare 85 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent» cu
semnul minus. În bugetele unităţilor administrativ-teritoriale această operaţiune se va
reflecta şi în programare, prin rectificare bugetară.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, care se restituie la bugetul de stat
în anii bugetari următori celui în care au fost acordate, se evidenţiază la o poziţie distinctă
de venituri ale bugetului de stat.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanţiile care se
recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Afacerilor
Externe pentru contracte de închiriere privind spaţiile de lucru şi locuinţele de serviciu din
cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din
străinătate se virează într-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe şi pot fi
utilizate cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi
plata garanţiilor din contul de disponibil se fac în limita soldului acestuia.
(4) Soldul contului de disponibil prevăzut la alin. (3), rămas neutilizat la sfârşitul
anului, se virează la bugetul de stat, în contul de cheltuieli bugetare prevăzut la alin. (1),
până la data de 15 ianuarie a anului următor.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentând garanţiile care se
recuperează în anii următori celui în care au fost constituite de către Ministerul Apărării
Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul de
Informaţii Externe pentru contracte de închiriere privind spaţiile de locuit reprezentând
locuinţe de serviciu pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate, se
virează în conturi de disponibil deschise pe numele instituţiilor respective şi pot fi utilizate
cu aceeaşi destinaţie pentru plata unor noi garanţii. Angajarea, ordonanţarea şi plata
garanţiilor din conturile de disponibil se fac în limita soldurilor acestora.
(6) Soldul conturilor de disponibil prevăzute la alin. (5), rămase neutilizate la sfârşitul
anului, se virează la bugetul de stat, în contul de cheltuieli bugetare prevăzut la alin. (1),
până la data de 15 ianuarie a anului următor”.
Art. 81 din O.U.G. nr. 37/2008 (modificată prin O.U.G. nr. 9/2017)
Noua reglementare
După art. 8, se introduce un nou articol, art. 81.
Potrivit noii reglementări, art. 81 dispune următoarele:
„Art. 81
Instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de sistemul de finanţare, vor solicita în
scris unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului de care aparţin, până la data de 31 martie
2017, transferarea sumelor încasate şi reflectate în execuţia anului 2017 la paragrafele
corespunzătoare ale subcapitolului de venituri 36.32.00 «Sume provenite din finanţarea
bugetară a anilor precedenţi», din contul de venituri bugetare în care au fost încasate, în

Actualitate legislativă

129

contul corespunzător de cheltuieli bugetare aferente alineatelor articolului 85.01 «Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent» astfel:
a) instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, finanţate integral sau parţial
din bugetul de stat, precum şi cele finanţate integral din venituri proprii, solicită efectuarea
următoarelor operaţiuni:
a1) sumele reflectate în execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.01 «Sume provenite
din finanţarea bugetară a anilor precedenţi» se transferă la următorii indicatori de
cheltuieli, după caz: 85.01.03 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice»,
85.01.04 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plăţi efectuate în anii precedenţi
şi recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;
a2) sumele reflectate în execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.08 «Restituiri de
sume provenite din finanţarea anilor precedenţi reprezentând sume alocate în cazul
indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale» se transferă la un
alineat distinct al indicatorului de cheltuieli 85.01.00 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent».
b) instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, finanţate integral sau parţial
din bugetul asigurărilor sociale de stat, solicită efectuarea următoarelor operaţiuni:
b1) sumele reflectate în execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.04 «Sume provenite
din finanţarea bugetară a anilor precedenţi aferente sistemului de pensii» se transferă, după
caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare
ale altor instituţii publice», 85.01.04 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în
anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente fondurilor externe
nerambursabile»;
b2) sumele reflectate în execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.05 «Sume provenite
din finanţarea bugetară a anilor precedenţi aferente sistemului de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale» se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli
aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice»,
85.01.04 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plăţi efectuate în anii precedenţi
şi recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;
c) instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, finanţate integral sau parţial
din bugetul asigurărilor pentru şomaj, solicită efectuarea următoarelor operaţiuni:
c1) sumele reflectate în execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.06 «Sume provenite
din finanţarea bugetară a anilor precedenţi aferente sistemului asigurărilor pentru şomaj»
se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 «Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi
operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice», 85.01.04 «Plăţi efectuate în anii
precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii
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publice» sau 85.01.05 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
aferente fondurilor externe nerambursabile»;
c2) sumele reflectate în execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.07 «Sume provenite
din finanţarea bugetară a anilor precedenţi aferente fondului de garantare pentru plata
creanţelor salariale» se transferă, după caz, în conturile de cheltuieli aferente indicatorilor:
85.01.03 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice», 85.01.04 «Plăţi
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale
altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în
anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»;
d) instituţiile publice ale administraţiei publice locale solicită efectuarea următoarelor
operaţiuni:
d1) sumele reflectate în execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.02 «Sume provenite
din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de dezvoltare», se transferă
din contul de venituri bugetare în care au fost încasate, în contul corespunzător de
cheltuieli bugetare corespunzător alineatului 85.01.02 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent în secţiunea de dezvoltare a bugetului local», aferent capitolului
bugetar 51.00.00 «Autorităţi publice şi acţiuni externe», subcapitolul 51.01.00 «Autorităţi
executive şi legislative», paragraful 51.01.03 «Autorităţi executive»;
d2) sumele reflectate în execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.03 «Sume provenite
din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente secţiunii de funcţionare» se transferă
din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul corespunzător de cheltuieli
bugetare corespunzător alineatului 85.01.01 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate
în anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului local» aferent capitolului bugetar
51.00.00 «Autorităţi publice şi acţiuni externe», subcapitolul 51.01.00 «Autorităţi
executive şi legislative», paragraful 51.01.03 «Autorităţi executive».
e) instituţiile publice ale administraţiei publice centrale, finanţate integral sau parţial
din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate solicită transferul
sumelor reflectate în execuţia anului 2017 la indicatorul 36.32.01 «Sume provenite din
finanţarea bugetară a anilor precedenţi», după caz, în conturile de cheltuieli aferente
indicatorilor: 85.01.03 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
aferente cheltuielilor curente şi operaţiunilor financiare ale altor instituţii publice»,
85.01.04 «Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor instituţii publice» sau 85.01.05 «Plăţi efectuate în anii precedenţi
şi recuperate în anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile»”.

