NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 03.01 -06.01.2017 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:
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CONŢINUT PE SCURT

1047/27.12.2016

GUVERNUL

Hotararea nr.
905/2016
pentru aprobarea
tezelor prealabile ale
proiectului Codului
patrimoniului cultural
ORDIN nr. 1.520 /
2016
privind aprobarea
Regulamentului de
organizare şi
desfăşurare a
concursului pentru
ocuparea funcţiei de
manager persoană
fizică din spitalele
publice din reţeaua
proprie a Ministerului
Sănătăţii

Directia Strategii
Programe

ARTICOL UNIC
Se aprobă tezele prealabile ale proiectului Codului patrimoniului cultural, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

1.073 /12.2016

1/03.01.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

Ordinul nr.
1502/2016
pentru aprobarea
componenţei şi a

Subordonate(cultura)
SAPLCS
SPITAL

SAPLCS
SPITAL

ART. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din
spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
În cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aşa cum sunt definite la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, regulamentul prevăzut la art. 1
reprezintă un regulament-cadru, care poate fi modificat şi/sau completat de către conducerea ministerelor şi instituţiilor cu reţea
sanitară proprie, urmând a fi aprobat prin act administrativ emis de către acestea.
ART. 3
Concursurile aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se desfăşoară conform legislaţiei
aplicabile la momentul demarării procedurii de ocupare a posturilor prin concurs.
ART. 4
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi spitalele publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii vor
duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
ART. 5
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.082/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului
pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 4 august 2010, cu modificările ulterioare;
b) Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.191/2010 privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursurile organizate
pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 20 septembrie 2010.
ART. 2
Constituirea Consiliului etic în cadrul unităţilor sanitare publice cu statut de spital clinic, universitar şi institut
(1) În cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi cu statut de spital clinic, universitar şi institut, Consiliul etic este format din
7 membri, cu următoarea reprezentare:

atribuţiilor Consiliului
etic care funcţionează
în cadrul spitalelor
publice

4.

5.

1/03.01.2017

2/03.01.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

a) un reprezentant ales al corpului medical al spitalului, din personalul cu integrare clinică;
b) 3 reprezentanţi aleşi ai corpului medical al spitalului, altul decât personalul cu integrare clinică;
c) 2 reprezentanţi aleşi ai asistenţilor medicali din spital;
d) un reprezentant ales al asociaţiilor de pacienţi.
(2) Consilierul juridic va asigura suportul legislativ pentru activitatea Consiliului etic al spitalului.
(3) Secretarul Consiliului etic este un angajat cu studii superioare, desemnat prin decizia managerului să sprijine activitatea
Consiliului etic. Secretarul şi consilierul juridic au obligaţia participării la toate şedinţele Consiliului etic, fără a avea drept de
vot.
(4) Membrii Consiliului etic, precum secretarul şi consilierul juridic beneficiază, cu prioritate, de instruire în domeniul eticii
şi integrităţii din partea Ministerului Sănătăţii.

Ordinul nr.
1622/2016
privind
modificarea
anexei nr. 2 la Ordinul
ministrului sănătăţii şi
al preşedintelui Casei
Naţionale de Asigurări
de
Sănătate
nr.
1.605/875/2014
privind
aprobarea
modului de calcul, a
listei
denumirilor
comerciale
şi
a
preţurilor de decontare
ale
medicamentelor
care
se
acordă
bolnavilor în cadrul
programelor naţionale
de sănătate şi a
metodologiei de calcul
al acestora

SAPLCS

Ordinul nr.
1032/2016
privind
modificarea
Normelor tehnice de
realizare
a
programelor naţionale
de sănătate curative
pentru anii 2015 şi
2016, aprobate prin
Ordinul preşedintelui
Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate
nr. 185/2015

SAPLCS

SPITAL

SPITAL

ART. I
Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014
privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se
acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. La secţiunea P1 "Programul naţional de boli transmisibile" litera A) "Subprogramul de tratament şi monitorizare a
persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere", poziţia 282 se abrogă.

ART. I
La punctul 1) din capitolul VIII, titlul "Programul naţional de tratament pentru boli rare" subtitlul "Indicatori de evaluare" din
Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"f) număr de bolnavi cu boala Pompe: 5;".
ART. II
Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de
specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

6.

7.

8.

6/04.01.2017

11/05.01.2017

15/06.01.2017

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

MINISTERULUI
EDUCAŢIEI
NAŢIONALE ŞI
CERCETĂRII
ŞTIINŢIFICE

PARLAMENTUL

Ordinul nr.
1573/2016
privind aprobarea
modelului declaraţiei
de avere şi al
declaraţiei de interese

SAPLCS

Ordinul nr.
6158/2016
privind aprobarea
Planului de acţiune
pentru desegregare
şcolară şi creşterea
calităţii educaţionale
în unităţile de
învăţământ
preuniversitar din
România

Centre Scolare

Legea nr. 1/2017

Aparat Specialitate

privind eliminarea
unor taxe si tarife,
precum si pentru
modificarea si
completarea unor
acte normative

SPITAL

Primari

ART. 1
Persoanele cu funcţii de conducere şi control din cadrul spitalului public, inclusiv managerul, membrii comitetului director,
şefii de secţie, de laborator sau de serviciu medical şi membrii consiliului de administraţie, au obligaţia de a depune o declaraţie
de avere conform modelului prevăzut de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice,
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de
Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.
ART. 2
Persoanele cu funcţii de conducere şi control din cadrul spitalului public, inclusiv managerul, membrii comitetului director,
şefii de secţie, de laborator sau de serviciu medical şi membrii consiliului de administraţie, au obligaţia de a depune o declaraţie
de interese conform modelului prevăzut de Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările ulterioare.
ART. 3
Metodologia de completare a declaraţiilor de avere şi a declaraţiei de interese este prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
ART. 4
Compartimentul de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii are obligaţia de a informa spitalele publice şi de a monitoriza
implementarea prevederilor prezentului ordin conform metodologiei şi modelelor menţionate.
ART. 5
Compartimentul de Integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii informează Agenţia Naţională de Integritate cu privire la
eventuale suspiciuni de incompatibilitate şi conflict de interese în care s-ar putea afla personalul sistemului de sănătate.

ART.1

1

Se aprobă Planul de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ
preuniversitar din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART.2

2

Planul de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din
România reprezintă documentul de politică publică al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice care cuprinde
obiectivele, măsurile strategice şi calendarul activităţilor menite să prevină şi să elimine orice formă de segregare şcolară din
sistemul de educaţie din România.

Subordonate
Primari

Art. I
Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie
1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^2) Pentru operatiunile prevazute la alin.(2^1) nu se percep taxe si tarife."
2. La articolul 4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Oficiul registrului comertului este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei care a inregistrat cererea, informatii, extrase
de registru si certificate constatatoare despre datele inregistrate in registrul comertului, precum si certificate constatatoare ca un
anumit act sau fapt este ori nu este inregistrat, copii si copii certificate de pe inregistrarile efectuate in registru si de pe actele
prezentate, pentru care se percep tarife."

3. La articolul 10, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital aferente activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a oficiilor
registrului comertului de pe langa tribunale se realizeaza din fonduri provenite de la Ministerul Justitiei si din venituri proprii."
4. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Pentru operatiunile efectuate, oficiul registrului comertului percepe tarife stabilite prin hotarare a Guvernului, la propunerea
Ministerului Justitiei si a Ministerului Finantelor Publice.
(2) Tarifele percepute se achita la casieria oficiului registrului comertului sau prin virament in contul Oficiului National al
Registrului Comertului, deschis la Trezoreria Statului.
(3) Tarifele prevazute la alin. (1) se pot actualiza anual, prin hotarare a Guvernului, pe baza fundamentarii prezentate de
Ministerul Justitiei si tinand cont de rezultatele anului anterior, cuprinse in situatia financiara anuala."
Art. II
Dupa alineatul (1) al articolului 12 din Legea cetateniei romane nr. 21/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu
urmatorul cuprins:
"(2) Pentru cererile prevazute la alin. (1) nu se percep taxe si tarife."
Art. III
In anexa la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea
acestora pe teritoriul Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobata cu
modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, literele A, C punctele 1 si 2, D si F se abroga.
Art. IV
Articolele 40 si 41 din Legea nr.41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii
Romane de Televiziune, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.636 din 27 decembrie 1999, cu modificarile
si completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 40
Veniturile proprii ale Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune provin, dupa caz, din:
a) sume incasate din realizarea obiectului de activitate;
b) sume incasate din publicitate;
c) sume incasate din amenzi si despagubiri civile;
d) donatii si sponsorizari;
e) alte venituri realizate potrivit legii.
Art. 41
Prin legea bugetara anuala se aproba fondurile de la bugetul de stat, alocate Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii
Romane de Televiziune pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare."
Art. V
Dupa alineatul (3) al articolului 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 11 aprilie 2013, cu modificarile ulterioare, se introduce un nou alineat,
alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru persoanele fizice care sunt determinate de lege sa anunte pierderi de acte si schimbari de nume, publicarea se face
fara perceperea de taxe si tarife."
Art. VI

Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 6
iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
Art. VII
Punctele 9-12 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru
persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, se abroga.
Art. VIII
Alineatul (5) al articolului 17^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se
abroga.
Art. IX
In anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile
diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28
octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, literele A punctele 1 si 2, C punctele 1-12, D si E punctele 4-8 se
abroga.
Art. X
Alineatul (1) al articolului 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Prin pescuit recreativ/sportiv se intelege pescuitul efectuat cu undita sau cu lanseta, in scop de agrement/performanta, pe
baza unui permis nominal emis de catre administratorul resurselor acvatice vii si eliberat de acesta sau de asociatiile de pescari
sportivi, dupa caz, fara perceperea de taxe si tarife."
Art. XI
Articolul 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
Art. XII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 119 din 4 martie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 37/2014, cu modificarile si
completarile ulterioare, se abroga.
Art. XIII
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 39, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Fondul prevazut la alin. (4) va fi sustinut de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, precum si din preluarea a
2,0% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa, inclusiv din fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din
averea debitorului, suma care va fi inclusa in categoria cheltuielilor aferente procedurii in sensul alin. (1)."
2. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 42
(1) Citarea partilor, precum si comunicarea oricaror acte de procedura se efectueaza prin BPI. Comunicarea citatiilor, a

convocarilor si notificarilor catre participantii la proces, al caror sediu, domiciliu sau resedinta se afla in strainatate, este supusa
dispozitiilor Codului de procedura civila coroborate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.346/2000 al Consiliului din 29
mai 2000 privind procedurile de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr.
1.393/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea sau comunicarea in statele
membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau comerciala (notificarea sau comunicarea actelor) si abrogarea
Regulamentului (CE) nr. 1.348/2000 al Consiliului, dupa caz. BPI va fi realizat in forma electronica. Acoperirea cheltuielilor de
publicare a BPI se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei."
Art. XIV
Alineatul (5) al articolului 9 din Ordonanta Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 655 din 31 august 2015, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, se modifica dupa cum
urmeaza:
"(5) Certificatul de cazier fiscal se emite in scris, pe suport hartie sau in forma electronica, fara perceperea de taxe."
Art. XV
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica in mod corespunzator, prin hotarare,
actele normative de punere in aplicare a dispozitiilor cuprinse in prezenta lege.
Art. XVI
Prezenta lege intra in vigoare incepand cu data de 1 a lunii urmatoare publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
9.

16/06.01.2017

GUVERNUL

OUG nr. 2/2017

Directia Economica

privind unele măsuri
fiscal-bugetare,
precum şi modificarea
şi completarea unor
acte normative

Serviciul Resurse Umane
Primari

Art. 1. (1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare,
începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/indemnizaţiile de care beneficiază personalul plătit
din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin.
(1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de
sistemul de finanţare şi de subordonare, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.
(2) Începând cu data de 1 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de
salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (1) se majorează cu
acelaşi procent de 20%, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
(3) Nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) personalul prevăzut la alin. (4), personalul care ocupă funcţii de demnitate
publică alese din cadrul organelor autorităţilor publice locale, respectiv primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai
consiliilor judeţene, precum şi personalul prevăzut în anexele nr. 1, 2 şi 21 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscalbugetare, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, începând cu data de 1
februarie 2017, pentru personalul din cadrul instituţiilor publice de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea
acestora, care ocupă funcţiile prevăzute în anexa nr. IV Familia ocupaţională de funcţii bugetare "Cultură" la Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
capitolul I, litera b), cuantumul brut al salariilor de bază se majorează cu 50% faţă de nivelul acordat pentru luna ianuarie 2017.
(5) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte,
potrivit legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la alin. (4) se majorează cu 50% faţă de nivelul acordat
pentru luna ianuarie 2017, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Art. 2. (1) Începând cu data de 1 iulie 2017, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilit potrivit art. 12 alin. (1)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016, se majorează cu 9% şi este de 1.000 lei.
(2) Începând cu 1 martie 2017, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, cu modificările
ulterioare, este de 520 lei.
Art. 3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"
(2) Finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu
handicap grav, acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură integral de la bugetul de stat, din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ-teritoriale.
(3) La finele exerciţiului financiar, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată neutilizate pentru plata obligaţiilor prevăzute
la alin. (1) care depăşesc procentul de 90% din totalul plăţilor efectuate se restituie la bugetul de stat."
Art. 4. Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 1), cu următorul cuprins:
"
(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în tot cursul anului calendaristic, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu
frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate
categoriile de trenuri, clasa a II-a."
2. La articolul 223, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (91) şi (92), cu următorul cuprins:
"
(91) Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse şi protecţie socială a studenţilor este de 201 lei/lună/pe perioada
derulării activităţilor didactice/student de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii.
(92) Modificarea cuantumului prevăzut la alin. (91) se face prin hotărâre a Guvernului."
Art. 5. După alineatul (8) al articolului III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (8 1), cu următorul cuprins:
"
(81) Numărul maxim de posturi al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, stabilit potrivit pct. 1 din anexă, se
revizuieşte anual de către prefect conform alin. (8), numai în cazul în care numărul maxim de posturi, rezultat ca urmare a
creşterii numărului de locuitori, este mai mare decât cel stabilit în anul anterior."
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SINTEZA > Articolul I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie
2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:
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.
2. La articolul 47, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

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;
3. După alineatul (6) al articolului 48 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(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 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.
4. La articolul 51 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a)1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi;
5. La articolul 51 alineatul (1), litera b) se abrogă.
6. Alineatul (1) al articolului 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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.
7. După punctul 3 al articolului 60 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
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.
8. La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(iv)primele de asigurare voluntară de sănătate, precum si 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;”.
9. Alineatul (1) al articolului 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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.
10. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 139 se abrogă.
11. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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.
12. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 143 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(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.
13. Articolul 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:

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.
14. Alineatul (2) al articolului 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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.
15. Alineatele (6) şi (8) ale articolului 146 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(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.
16. Alineatele (1)-(3) ale articolului 148 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 2
(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.”
17. Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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.
18. Alineatul (3) al articolului 157 se abrogă.
19. Alineatul (3) al articolului 160 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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.
20. Alineatul (2) al articolului 161 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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.
21. Alineatul (3) al articolului 162 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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.
22. Alineatul (2) al articolului 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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.
23. Alineatul (3) al articolului 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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.
24. Alineatul (3) al articolului 172 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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.
25. Articolul 173 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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.
26. Alineatul (5) al articolului 176 se abrogă.
27. Alineatul (7) al articolului 176 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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).
28. Alineatul (2) al articolului 177 se abrogă.
29. Alineatul (3) al articolului 177 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(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).
30. Alineatele (1), (3) şi (4) ale articolului 178 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(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.
31. Alineatul (2) al articolului 178 se abrogă.
32. Alineatul (1) al articolului 179 se modifică şi va avea următorul cuprins: 3
(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.
33. Alineatul (63) al articolului 179 se abrogă.
Articolul II
În cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 22 3 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.
Articolul 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.

