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ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

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

 
Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2017-2020 referitoare la adoptarea în anul

2017 a unor măsuri privind: majorarea salariilor pentru unele categorii de personal din sectorul bugetar,
majorarea burselor pentru studenţi, majorarea pensiilor din sistemul public, majorarea indemnizaţiei sociale
pentru pensionari, asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru studenţi,

având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat şi a legii bugetului
asigurărilor sociale de stat, având în vedere faptul că la nivelul administraţiei publice locale nivelul de salarizare
este unul redus care determină migrări de personal către alte sectoare de activitate,

ţinând cont de faptul că, pentru a asigura o administraţie publică locală eficientă şi orientată spre
prestarea unor servicii de calitate cetăţenilor, este necesară motivarea personalului calificat din administraţia
publică locală,

http://www.dsclex.ro/legislatie/2017/ianuarie2017/mo2017_16.htm#oug2
http://www.dsclex.ro/legislatie/2017/ianuarie2017/mo2017_16.htm#oug3
http://www.dsclex.ro/legislatie/2017/ianuarie2017/mo2017_16.htm#d26
http://www.dsclex.ro/legislatie/2017/ianuarie2017/mo2017_16.htm#d27
http://www.dsclex.ro/legislatie/2017/ianuarie2017/mo2017_16.htm#d28


având în vedere că, în prezent, potrivit Ordonanţei 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, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, se stabileşte un număr maxim de posturi al unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,

în considerarea faptului că numărul maxim de posturi este în prezent menţinut la nivelul datei de
31.12.2014, ca urmare a faptului că, în urma modificării numărului de locuitori, calcularea noilor medii ar avea
drept consecinţă ca un număr 1.010 unităţi administrativ-teritoriale să disponibilizeze salariaţi, ceea ce ar
conduce la disfuncţionalităţi la nivelul unor autorităţi ale administraţiei publice locale,

ţinând cont că prin 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, aprobată cu
completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prevede finanţarea în proporţie
de maximum 90% de la bugetul de stat a drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a
indemnizaţiilor lunare ale însoţitorilor persoanelor cu handicap grav, autorităţile administraţiei publice locale
întâmpină în fiecare an dificultăţi privind acordarea restului de finanţat din bugetele locale, fapt care determină
în fiecare an alocări suplimentare de la bugetul de stat pentru a acoperi cheltuielile ce nu pot fi suportate din
bugetele locale, însă acestea se realizează cu întârziere şi generează disfuncţionalităţi grave în asigurarea
drepturilor persoanelor beneficiare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de
urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 
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 fiscal-bugetare, 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 defuncţii 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 dată 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 (21), 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 (81), 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.”
 

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,

Sevil Shhaideh
Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan
Ministrul educaţiei naţionale,

Pavel Năstase
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu



Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
Ioan Vulpescu

Ministrul transporturilor,
Alexandru-Răzvan Cuc

 
Bucureşti, 6 ianuarie 2017.
Nr. 2.

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 

Promovarea acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea:
- implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin

Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017, asumate pentru primul trimestru al anului 2017, cu
aplicare de Ea 1 februarie 2017;

- susţinerii mediului de afaceri prin încurajarea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor, precum şi
a stimulării activităţilor de inovare, cercetare şi dezvoltare în vederea creării de locuri de muncă bine plătite,
încurajarea capitalului autohton, atragerea investiţiilor străine directe mai ales în sectoarele cu valoare adăugată
ridicată, investirea în infrastructură şi în fabrici noi, dezvoltarea capacităţilor de producţie, astfel încât să se
creeze premisa unei creşteri economice sustenabile;

- încurajării vânzării imobilelor, ceea ce permite creşterea industriei de construcţii, orientată spre
construcţia de locuinţe, şi, nu în ultimul rând, reducerea migraţiei forţei de muncă în străinătate;

- eliminării inechităţilor privind plata contribuţiilor în procente egale, pentru toţi salariaţii din România,
prin renunţarea la actualele plafoane privind contribuţiile de asigurări sociale şi contribuţiile de asigurări sociale
de sănătate, astfel încât toţi cetăţenii să aibă oportunităţi egale în societate;

- scutirii de la plata impozitului pe venit pentru salariaţii sezonieri cu contract individual de muncă, ceea
ce are ca efecte stabilitatea raporturilor contractuale de muncă, fidelizarea angajatului sezonier şi crearea de noi
locuri de muncă, cu un impact semnificativ în plan social. De asemenea, prin efectele sale, măsura dă eficienţă
obiectivelor urmărite prin adoptarea Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, asigurând
premisele unor servicii de calitate, prin antrenarea de capital uman specializat.

În considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu
poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 
Art. 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 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;”.

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 modificaşi 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:
„(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)-I).”

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:
„(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, piscicultura;
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 (61) al articolului 179 se abrogă.
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.
 

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan
Ministrul sănătăţii,

Florian-Dorel Bodog
Ministrul turismului,
Mircea-Titus Dobre

Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat,
Florin Nicolae Jianu

Ministrul muncii şi justiţiei sociale,



Lia-Olguţa Vasilescu
 
Bucureşti, 6 ianuarie 2017.
Nr. 3.
 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI
 

GUVERNUL ROMÂNIEI
 

PRIM-MINISTRUL
 

DECIZIE
privind eliberarea, la cerere, a domnului Ştefan-Alexandru Ţinea din funcţia de secretar de stat şi şef al

Departamentului pentru politica de apărare şi planificare la Ministerul Apărării Naţionale
 

Având în vedere Adresa Ministerului Apărării Naţionale nr. SG 139 din 6 ianuarie 2017, înregistrată la
Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/197/M.B. din 6 ianuarie 2017, precum şi cererea domnului Ştefan-
Alexandru Ţinea,

în temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului
României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 11 şi al art. 32 alin. (4) din Legea nr.
346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările
ulterioare,

 
prim-ministrul emite prezenta decizie.
 
Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ştefan-Alexandru Ţinea se

eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat şi şef al Departamentului pentru politica de apărare şi
planificare la Ministerul Apărării Naţionale.
 

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc
 
Bucureşti, 6 ianuarie 2017.
Nr. 26.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI
 

PRIM-MINISTRUL
 

DECIZIE
privind eliberarea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman din funcţia de secretar de stat la Ministerul

Afacerilor Externe
 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 
prim-ministrul emite prezenta decizie.
 
Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Daniela Anda Grigore Gîtman se



eliberează din funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.
 

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc
 

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.
Nr. 27.

 
GUVERNUL ROMÂNIEI

 
PRIM-MINISTRUL

 
DECIZIE

privind numirea domnului George Ciamba în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
 

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea
Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 
prim-ministrul emite prezenta decizie.
 
Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George Ciamba se

numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.
 

PRIM-MINISTRU
SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,

Mihai Busuioc
 
Bucureşti, 6 ianuarie 2017.
Nr. 28.
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