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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi  
protecţie socială 

 

 
Comisia pentru buget,  

finanțe și bănci 
 

Nr. 4c-9/869 Nr. 4c-2/1094 
 

Bucureşti, 16 noiembrie 2022 
PLx 628/2022 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte 
normative şi alte măsuri financiar-fiscale, trimis Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială şi Comisiei pentru buget, finanțe și bănci pentru 
examinare pe fond, cu adresa nr.PLx 628/2022 din 17 octombrie 2022. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian Huțucă 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 

Comisia pentru muncă şi  
protecţie socială 

 

Comisia pentru buget,  
finanțe și bănci 

 

Nr. 4c-9/869 Nr. 4c-2/1094 
 

Bucureşti, 16 noiembrie 2022 
PLx 628/2022 

 
  

RAPORT  COMUN 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi 

alte măsuri financiar-fiscale 
 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, prin adresa  
nr. PLx 628/2022 din 17 octombrie 2022, cu dezbaterea pe fond, a 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 referitoare la modificarea şi 
completarea unor acte normative în sensul adoptării unor măsuri 
financiar-fiscale şi bugetare. 
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La întocmirea prezentului raport comun, cele două comisii au avut 
în vedere:  
 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.827/14.07.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-10/554/31.10.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr. 4c-7/ 668/8.11.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ  

(nr. 4c-11/366/26.10.2022) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru industrii și servicii  

(nr.4c-3/662/01.11.2022 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (4c-6/678/26 octombrie 2022) 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, comisiile au dezbătut proiectul de 
lege în şedinţe separate.  

 
La şedinţa Comisiei pentru buget, finanțe și bănci din data de 15 

noiembrie 2022, au participat deputaţii conform propriei liste de prezenţă.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente. 

 
La şedinţa Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din data de 16 

noiembrie 2022 au participat deputaţii conform propriei liste de prezenţă.  
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au 

hotărât, cu majoritate de voturi (6 voturi împotrivă şi o abţinere), 
adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 

Cameră sesizată, în şedinţa din 12 octombrie 2022. 
 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 alin.(9) pct.2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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În urma finalizării dezbaterilor asupra proiectului de lege şi a 
documentelor conexe, membrii celor două comisii au hotărât să propună 
plenului Camerei Deputaţilor prezentul raport comun, de adoptare a 
proiectului de lege cu amendamente, admise şi respinse, redate în 
anexele care fac parte integrantă din raportul comun. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian Solomon 

PREŞEDINTE, 
Bogdan-Iulian Huțucă 

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
Dan-Constantin Şlincu 

 

SECRETAR, 
Iulius Marian FIRCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef birou Lidia Vlădescu 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina Szabo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şef serviciu Giorgiana Ene 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Alexandra Pelea 
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Anexa nr.1   
AMENDAMENTE ADMISE    

 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022 
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

1.   Titlul legii: 
 

LEGE 
privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2022 pentru 

modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, abrogarea unor 
acte normative şi alte măsuri 

financiar-fiscale

Nemodificat  

2.   Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.16 
din 15 iulie 2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, abrogarea unor 
acte normative şi alte măsuri 
financiar-fiscale, adoptată în 
temeiul art.1 pct.I.5 şi 8 din 
Legea nr.186/2022 privind 
abilitarea Guvernului de a 

 
Devine art.I nemodificat  

 
Corelare cu modificările 

propuse. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

emite ordonanţe, și 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.716 din 15 iulie 2022, 
cu următoarele modificări și 
completări: 

3.  Titlul ordonanței: 
 

Ordonanţă pentru 
modificarea şi completarea 

Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, 
abrogarea unor acte 

normative şi alte măsuri 
financiar-fiscale

   

4.  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: 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

5. Titlul I – Dispozitii 
generale 
Art. 7: Definiţii ale 
termenilor comuni 
În înţelesul prezentului cod, 
cu excepţia titlurilor VII şi 
VIII, termenii şi expresiile 
de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
……………………………
……………… 
3.activitate independentă - 
orice activitate desfăşurată 
de către o persoană fizică în 
scopul obţinerii de venituri, 
care îndeplineşte cel puţin 4 
dintre următoarele criterii: 
3.1.persoana fizică dispune 
de libertatea de alegere a 
locului şi a modului de 
desfăşurare a activităţii, 
precum şi a programului de 
lucru; 
3.2.persoana fizică dispune 
de libertatea de a desfăşura 
activitatea pentru mai mulţi 
clienţi; 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

3.3.riscurile inerente 
activităţii sunt asumate de 
către persoana fizică ce 
desfăşoară activitatea; 
3.4.activitatea se realizează 
prin utilizarea patrimoniului 
persoanei fizice care o 
desfăşoară; 
3.5.activitatea se realizează 
de persoana fizică prin 
utilizarea capacităţii 
intelectuale şi/sau a 
prestaţiei fizice a acesteia, în 
funcţie de specificul 
activităţii; 
3.6.persoana fizică face 
parte dintr-un corp/ordin 
profesional cu rol de 
reprezentare, reglementare 
şi supraveghere a profesiei 
desfăşurate, potrivit actelor 
normative speciale care 
reglementează organizarea 
şi exercitarea profesiei 
respective; 
3.7.persoana fizică dispune 
de libertatea de a desfăşura 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

activitatea direct, cu 
personal angajat sau prin 
colaborare cu terţe persoane 
în condiţiile legii; 
…………………………. 
Art. 11: Prevederi speciale 
pentru aplicarea Codului 
fiscal 
 
(1)La stabilirea sumei unui 
impozit, a unei taxe sau a 
unei contribuţii sociale 
obligatorii, autorităţile 
fiscale pot să nu ia în 
considerare o tranzacţie care 
nu are un scop economic, 
ajustând efectele fiscale ale 
acesteia, sau pot reîncadra 
forma unei 
tranzacţii/activităţi pentru a 
reflecta conţinutul economic 
al tranzacţiei/activităţii. 
Organul fiscal este obligat 
să motiveze în fapt decizia 
de impunere emisă ca 
urmare a neluării în 
considerare a unei tranzacţii 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

sau, după caz, ca urmare a 
reîncadrării formei unei 
tranzacţii, prin indicarea 
elementelor relevante în 
legătură cu scopul şi 
conţinutul tranzacţiei ce face 
obiectul neluării în 
considerare/reîncadrării, 
precum şi a tuturor 
mijloacelor de probă avute 
în vedere pentru aceasta. 
…………………………. 

6. Titlul II – Impozitul pe 
profit 
 
Art. 20: Deduceri pentru 
cheltuielile de cercetare-
dezvoltare 
 
 
 
 
(3)Activităţile de cercetare-
dezvoltare eligibile pentru 
acordarea deducerii 
suplimentare la 
determinarea rezultatului 

 1. La articolul I, înainte 
de punctul 1 se introduce 
un nou punct, cu 
următorul cuprins:  
 
„- La articolul 20, 
alineatul (3) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
(3) Activităţile de cercetare-
dezvoltare eligibile pentru 
acordarea deducerii 
suplimentare la 
determinarea rezultatului 
fiscal trebuie să fie din 

1. Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

fiscal trebuie să fie din 
categoriile activităţilor de 
cercetare aplicativă şi/sau de 
dezvoltare tehnologică, 
relevante pentru activitatea 
desfăşurată de către 
contribuabili. 

categoriile activităţilor de 
cercetare aplicativă şi/sau de 
dezvoltare experimentală, 
relevante pentru activitatea 
desfăşurată de către 
contribuabili.” 

7. Art. 22: Scutirea de 
impozit a profitului 
reinvestit 
 
(1)Profitul investit în 
echipamente tehnologice, 
calculatoare electronice şi 
echipamente periferice, 
maşini şi aparate de casă, de 
control şi de facturare, în 
programe informatice, 
precum şi pentru dreptul de 
utilizare a programelor 
informatice, produse şi/sau 
achiziţionate, inclusiv în 
baza contractelor de leasing 
financiar, şi puse în 
funcţiune, folosite în scopul 
desfăşurării activităţii 
economice, este scutit de 

1. La articolul 22, 
alineatele (1) şi (4) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
"(1) Profitul investit în 
echipamente tehnologice, 
active utilizate în 
activitatea de producţie şi 
procesare, activele 
reprezentând 
retehnologizare, 
calculatoare electronice şi 
echipamente periferice, 
maşini şi aparate de casă, de 
control şi de facturare, în 
programe informatice, 
precum şi pentru dreptul de 
utilizare a programelor 
informatice, produse şi/sau 
achiziţionate, inclusiv în 

 Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

impozit. Activele corporale 
pentru care se aplică 
scutirea de impozit sunt cele 
prevăzute în subgrupa 2.1, 
respectiv în clasa 2.2.9 din 
Catalogul privind 
clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe, aprobat 
prin hotărâre a Guvernului. 

baza contractelor de leasing 
financiar, şi puse în 
funcţiune, folosite în scopul 
desfăşurării activităţii 
economice, este scutit de 
impozit. Activele corporale, 
cu excepţia activelor 
utilizate în activitatea de 
producţie şi procesare, 
activele reprezentând 
retehnologizare, pentru 
care se aplică scutirea de 
impozit sunt cele prevăzute 
în subgrupa 2.1, respectiv în 
clasa 2.2.9 din Catalogul 
privind clasificarea şi 
duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor 
fixe, aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. Activele 
utilizate în activitatea 
producţie, procesare şi 
activele reprezentând 
retehnologizare sunt cele 
stabilite prin ordin al 
ministrului finanţelor. 
............................................
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

8. (4)În cazul contribuabililor 
prevăzuţi la art. 47 care 
devin plătitori de impozit pe 
profit în conformitate cu 
prevederile art. 48 alin. 
(31) şi art. 52, pentru 
aplicarea facilităţii se ia în 
considerare profitul contabil 
brut cumulat de la începutul 
trimestrului respectiv 
investit în activele prevăzute 
la alin. (1), puse în funcţiune 
începând cu trimestrul în 
care aceştia au devenit 
plătitori de impozit pe 
profit. 

(4) În cazul contribuabililor 
prevăzuţi la art. 47 care 
devin plătitori de impozit pe 
profit în conformitate cu 
prevederile art. 52, pentru 
aplicarea facilităţii se ia în 
considerare profitul contabil 
brut cumulat de la începutul 
trimestrului respectiv 
investit în activele prevăzute 
la alin. (1), puse în funcţiune 
începând cu trimestrul în 
care aceştia au devenit 
plătitori de impozit pe 
profit." 

   

9. Art. 24: Regimul fiscal al 
dividendelor primite din 
statele membre ale Uniunii 
Europene 
(1) La calculul rezultatului 
fiscal sunt neimpozabile şi: 
a) dividendele distribuite unei 
persoane juridice române, 
societate-mamă, de o filială a 
sa situată într-un stat membru, 
inclusiv cele distribuite 
sediului său permanent situat 

2. La articolul 24 alineatul 
(1) litera a), punctul 1 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
 
 
 
 
 
 

 Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

într-un alt stat membru decât 
cel al filialei, dacă persoana 
juridică română întruneşte 
cumulativ următoarele 
condiţii: 
 
1.are una dintre 
următoarele forme de 
organizare: societate în 
nume colectiv, societate în 
comandită simplă, societate 
pe acţiuni, societate în 
comandită pe acţiuni, 
societate cu răspundere 
limitată; 

 
 
 
 
 
"1. este constituită ca o 
«societate pe acţiuni», 
«societate în comandită pe 
acţiuni», «societate cu 
răspundere limitată», 
«societate în nume 
colectiv», «societate în 
comandită simplă» sau are 
forma de organizare a 
unei alte persoane juridice 
aflate sub incidenţa 
legislaţiei române;"

10. Art. 43: Declararea, 
reţinerea şi plata 
impozitului pe dividend 
(2)Impozitul pe dividende se 
stabileşte prin aplicarea unei 
cote de impozit de 5% 
asupra dividendului brut 
plătit unei persoane juridice 
române. Impozitul pe 
dividende se declară şi se 

3.La articolul 43, 
alineatele (2)-(5) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
"(2) Impozitul pe dividende 
se stabileşte prin aplicarea 
unei cote de impozit de 8% 
asupra dividendului brut 
plătit unei persoane juridice 
române. Impozitul pe 

 Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

plăteşte la bugetul de stat, 
până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care 
se plăteşte dividendul. 

dividende se declară şi se 
plăteşte la bugetul de stat, 
până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care 
se plăteşte dividendul.

11. (3)Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1) şi (2), în 
cazul în care dividendele 
distribuite, potrivit legii, nu 
au fost plătite până la 
sfârşitul anului în care s-a 
aprobat distribuirea 
acestora, impozitul pe 
dividende aferent se 
plăteşte, după caz, până la 
data de 25 ianuarie a anului 
următor, respectiv până la 
data de 25 a primei luni a 
anului fiscal modificat 
următor anului în care s-a 
aprobat distribuirea 
dividendelor. Aceste 
prevederi nu se aplică 
pentru dividendele 
distribuite şi neplătite până 
la sfârşitul anului în care s-a 
aprobat distribuirea 

(3) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (1) şi (2), în 
cazul în care dividendele 
distribuite, potrivit legii, nu 
au fost plătite până la 
sfârşitul anului în care s-a 
aprobat distribuirea 
acestora, impozitul pe 
dividende aferent se 
plăteşte, după caz, până la 
data de 25 ianuarie a anului 
următor, respectiv până la 
data de 25 a primei luni a 
anului fiscal modificat 
următor anului în care s-a 
aprobat distribuirea 
dividendelor. Aceste 
prevederi nu se aplică 
pentru dividendele 
distribuite şi neplătite până 
la sfârşitul anului în care s-a 
aprobat distribuirea 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

acestora, dacă persoana 
juridică română care 
primeşte dividendele 
îndeplineşte condiţiile 
prevăzute la alin. (4) în 
ultima zi a anului 
calendaristic sau în ultima 
zi a anului fiscal modificat, 
după caz. 

acestora, dacă în ultima zi a 
anului fiscal respectiv, 
calendaristic sau modificat, 
după caz, sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la 
alin. (4) lit. a) şi b). 

12. (4)Prevederile prezentului 
articol nu se aplică în cazul 
dividendelor plătite de o 
persoană juridică română 
unei alte persoane juridice 
române, dacă persoana 
juridică română care 
primeşte dividendele deţine, 
la data plăţii dividendelor, 
minimum 10% din titlurile 
de participare ale celeilalte 
persoane juridice, pe o 
perioadă de un an împlinit 
până la data plăţii acestora 
inclusiv. 

(4) Prevederile prezentului 
articol nu se aplică în cazul 
dividendelor plătite de o 
persoană juridică română 
unei alte persoane juridice 
române, dacă, la data plăţii 
dividendelor, fiecare dintre 
aceste persoane îndeplineşte 
cumulativ următoarele 
condiţii:  
a) persoana juridică 
beneficiară a dividendelor:  
(i)deţine minimum 10% din 
titlurile de participare ale 
persoanei juridice române 
care plăteşte dividendele, pe 
o perioadă de un an împlinit 
până la data plăţii acestora 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

inclusiv;  
(ii)este constituită ca o 
«societate pe acţiuni», 
«societate în comandită pe 
acţiuni», «societate cu 
răspundere limitată», 
«societate în nume 
colectiv», «societate în 
comandită simplă» sau are 
forma de organizare a unei 
alte persoane juridice aflate 
sub incidenţa legislaţiei 
române;  
(iii)plăteşte, fără 
posibilitatea unei opţiuni sau 
exceptări, impozit pe profit 
sau orice alt impozit care 
substituie impozitul pe 
profit;  
b) persoana juridică care 
plăteşte dividendele:  
(i)este constituită ca o 
«societate pe acţiuni», 
«societate în comandită pe 
acţiuni», «societate cu 
răspundere limitată», 
«societate în nume 
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colectiv», «societate în 
comandită simplă» sau are 
forma de organizare a unei 
alte persoane juridice aflate 
sub incidenţa legislaţiei 
române; (ii)plăteşte, fără 
posibilitatea unei opţiuni sau 
exceptări, impozit pe profit 
sau orice alt impozit care 
substituie impozitul pe 
profit. 

13. (5)Prevederile prezentului 
articol nu se aplică în cazul 
dividendelor plătite de o 
persoană juridică română: 

(5) Prevederile alin. (2) şi 
(3) se aplică şi dividendelor 
distribuite/plătite fondurilor 
de pensii administrate privat 
şi/sau fondurilor de pensii 
facultative."

   

14. TITLUL III: Impozitul pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
 
Art. 47. - (1)În sensul 
prezentului titlu, o 
microîntreprindere este o 
persoană juridică română 
care îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii, la data 

4.La articolul 47 alineatul 
(1), litera c) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
 
 
 
 
 
 

 Nemodificat   
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de 31 decembrie a anului 
fiscal precedent: 
 
c)a realizat venituri care nu 
au depăşit echivalentul în lei 
a 1.000.000 euro. Cursul de 
schimb pentru determinarea 
echivalentului în euro este 
cel valabil la închiderea 
exerciţiului financiar în care 
s-au înregistrat veniturile; 

 
 
 
 
"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;"

15. TITLUL III: Impozitul pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
 
Art. 47. - (1)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: 
…………………………. 

5.La articolul 47 alineatul 
(1), după litera e) se 
introduc trei noi litere, lit. 
f)-h), cu următorul 
cuprins: 
 
"f) a realizat venituri, altele 
decât cele din consultanţă 
şi/sau management, în 
proporţie de peste 80% din 
veniturile totale; 

 2. La articolul I, punctul 5, 
litera f) a alineatului (1) al 
articolului 47 se modifică 
și va avea urmatorul 
cuprins: 
 
 
"f) a realizat venituri, altele 
decât cele din consultanţă 
şi/sau management, cu 
exceptia veniturilor din 
consultanta fiscala, 
corespunzatoare codului 
CAEN: 6920-«Activități de 

Considerăm că nu este justificat ca 
aceeași măsură care s-a dovedit nu 
numai dăunătoare economiei, dar și 
ineficientă din punct de vedere 
bugetar și pe care Parlamentul a 
eliminat-o în mod expres printr-o 
lege de abrogare, să fie repusă acum 
în legislația fiscală printr-o 
ordonanță a Guvernului. 

Pe de altă parte, prevederea 
aprobată de Guvern creează 
dificultăți reale și administrației 
fiscale, întrucât nu cuprinde nicio 
definire a veniturilor din consultanță 
și/sau management și nici măcar o 
trimitere la codurile CAEN vizate, 
ceea ce face extrem de dificil sau 
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contabilitate si audit 
financiar; consultanta in 
domeniul fiscal», în 
proporţie de peste 80% din 
veniturile totale; 
 
 
Autor: dep Bogdan-Iulian 
Hutuca, grup PNL, dep 
Miklós Zoltán, grup UDMR 
 

chiar imposibil de încadrat, în 
aplicarea practică, o gamă largă de 
servicii în sfera celor care se doresc, 
potrivit intenției de reglementare,  a 
fi exceptate sau nu, acestea 
rămânând adesea să fie interpretate 
la discreția exclusivă a inspectorilor 
fiscali, prevederea reintrodusă fiind 
evident neclară și lipsită de 
predictibilitate. 

În al doilea rând, dacă ne raportăm 
la profesiile liberale reglementate în 
România de stat, prin lege proprie de 
organizare și funcționare, constatăm 
că dintre acestea, în mod 
inexplicabil, doar activitatea de 
consultanță fiscală este, cel puțin 
aparent, vizată de textul de lege 
aprobat de Guvern, lucru care vine în
contradicție chiar cu nota de 
fundamentare a ordonanței în care, 
într-o manieră extrem de lapidară, se 
face doar o motivare generală 
referitoare la nivelul ridicat de 
rentabilitate al activităților exceptate. 
Este pentru toată lumea evident 
faptul că toate profesiile liberale 
reglementate, care își pot organiza 
activitatea și ca societăți persoane 
juridice, înregistrează rate de 
rentabilitate similare sau foarte 
apropiate. Astfel că această 
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“extragere” a consultanței fiscale din 
multitudinea profesiilor liberale 
reglementate și exceptarea ei de la 
regimul fiscal al 
microîntreprinderilor, este total 
nefundamentată și profund 
discriminatorie. 

Problema reală pe care o are 
administrația fiscală în prezent nu 
este însă aceea ca unele domenii de 
activitate înregistrează rate de 
rentabilitate mai mari decât altele 
prin specificul lor, ci aceea a 
disimulării unor activități care în 
realitate sunt de natură dependentă, 
în servicii prestate și facturate de 
unele microîntreprinderi, de regulă 
fără angajați, pentru a evita plata 
contribuțiilor sociale mari aferente 
salariilor.   

Serviciile și tipurile de activități 
care se pretează însă unor astfel de 
practici nu sunt cele corespunzătoare 
niciunei profesii liberale 
reglementate, activități care 
funcționează având la bază 
principiul independenței față de 
beneficiarul serviciului, revăzut 
expres chiar în legile lor de 
organizare și funcționare.  

Având în vedere lipsa de 
fundamentare, caracterul profund 
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discriminatoriu și efectele negative 
asupra unui segment din ce în ce mai 
important al serviciilor 
(exemplificăm doar aportul 
serviciilor de consultanță în 
atragerea de fonduri europene, 
inclusiv în ceea ce va însemna 
PNNR – documentațiile de proiecte 
necesare), considerăm că această 
măsură reintrodusă în Codul fiscal 
trebuie eliminată și înlocuită cu 
măsuri sistematice de administrare 
fiscală și control la nivelul ANAF ,  
care are la dispoziție atât 
instrumentele legislative adecvate, 
cât și informațiile despre 
contribuabili și angajații acestora, 
necesare pentru identificarea 
cazurilor concrete de încălcare a 
legislației, prin disimularea muncii 
salariale în servicii prestate de 
microîntreprinderi, pentru 
instrumentarea și sancționarea 
punctuală a celor găsiți vinovați, 
folosind instrumentele legale în 
vigoare, respectiv bine-cunoscutele 
art. 7 și art. 11 din Codul fiscal. 

Trebuie să înțelegem cu toții că 
evaziunea fiscală nu se combate doar 
prin lege, ci mai ales prin măsuri de 
control permanente, bine țintite pe 
baza analizelor de risc și bine 
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organizate prin cooperarea reală a 
numeroaselor autorități cu 
competențe și atribuții în domeniu. 
Doar în acest mod de abordare 
putem vorbi de o însănătoșire a 
mediului economic, prin eliminarea 
punctuală dar sistematică a 
concurenței neloaiale reprezentată în 
cele mai multe cazuri și de 
elementele evazioniste, iar nu prin 
măsuri legislative reinventate care 
nu disting între cei care sunt de bună 
credință și cei ce nu sunt. 

În aceste condiții propunem 
eliminarea condiției privind 
realizarea de venituri, altele decât 
cele din consultanță și/sau 
management, în proporție de peste 
80% din veniturile totale, care 
trebuie îndeplinită începând cu 1 
ianuarie 2023 de persoanele juridice 
române pentru încadrarea în definiția 
microîntreprinderii, concomitent cu:  

(i) completarea art. 7 din Cod fiscal 
cu o prevedere care să clarifice 
aplicabilitatea celor 7 criterii de 
independență și în cazul activităților 
prestate și facturate de persoane 
juridice, nu numai în cazul 
persoanelor fizice cum s-ar putea 
înțelege acum, și asigurarea aplicării 
sistematice și eficiente a prevederilor 
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art. 7 și art. 11 din Codul Fiscal. 
Această propunere legislativă 
noninvazivă care vine să balanseze 
eliminarea măsurii introduse recent 
prin OG 16/2022, facilitează 
aplicarea măsurilor de administrare 
fiscală în situațiile în care activitățile 
salariale sunt disimulate în servicii 
prestate de către microîntreprinderi, 
a fost propusă la marginal 1.  

(ii) Implementarea de către 
ANAF a procedurii de Analiză de 
risc reglementată deja în Codul de 
procedură fiscală și utilizarea ei pe 
scară largă pentru identificarea 
situațiilor de disimulare a 
activităților dependente prin servicii 
facturate de microîntreprinderi,  

(iii) utilizarea în Analiza de 
risc și a informațiilor ce vor fi 
disponibile în sistemul RO e-factura, 
implementat parțial de către ANAF. 

16.  g) are cel puţin un salariat, 
cu excepţia situaţiei 
prevăzute la art. 48 alin. (3);

 nemodificat  

17.  h) are asociaţi/acţionari care 
deţin peste 25% din 
valoarea/numărul titlurilor 
de participare sau al 
drepturilor de vot la cel mult 
trei persoane juridice 

 nemodificat  
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române care se încadrează 
să aplice sistemul de 
impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor, 
incluzând şi persoana care 
verifică îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de 
prezentul articol." 
 

18.  
 
 
(2)Prevederile alin. (1) se 
aplică şi persoanelor juridice 
române care intră sub 
incidenţa Legii nr. 170/2016 
privind impozitul specific 
unor activităţi. Prevederile 
prezentului titlu prevalează 
faţă de prevederile Legii nr. 
170/2016. 

6.La articolul 47, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
"(2) Începând cu data de 1 
ianuarie 2023, prin excepţie 
de la prevederile alin. (1), 
persoanele juridice române 
care desfăşoară activităţi 
corespunzătoare codurilor 
CAEN: 5510 - «Hoteluri şi 
alte facilităţi de cazare 
similare», 5520 - «Facilităţi 
de cazare pentru vacanţe şi 
perioade de scurtă durată», 
5530 - «Parcuri pentru 
rulote, campinguri şi 
tabere», 5590 - «Alte 

 Nemodificat   
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servicii de cazare», 5610 - 
«Restaurante», 5621 - 
«Activităţi de alimentaţie 
(catering) pentru 
evenimente», 5629 - «Alte 
servicii de alimentaţie 
n.c.a.», 5630 - «Baruri şi 
alte activităţi de servire a 
băuturilor» pot opta pentru 
plata impozitului 
reglementat de prezentul 
titlu, fără să aplice 
prevederile art. 52."

19. (3)Nu intră sub incidenţa 
prezentului titlu următoarele 
persoane juridice române: 

7.La articolul 47 alineatul 
(3), după litera e) se 
introduc patru noi litere, 
lit. f)-i), cu următorul 
cuprins: 
"f) persoana juridică română 
care desfăşoară activităţi în 
domeniul bancar;

 Nemodificat   

20.  g) persoana juridică română 
care desfăşoară activităţi în 
domeniile asigurărilor şi 
reasigurărilor, al pieţei de 
capital, inclusiv cea care 
desfăşoară activităţi de 
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intermediere în aceste 
domenii;

21.  h) persoana juridică română 
care desfăşoară activităţi în 
domeniul jocurilor de noroc;

   

22.  i) persoana juridică română 
care desfăşoară activităţi de 
explorare, dezvoltare, 
exploatare a zăcămintelor de 
petrol şi gaze naturale."

   

23.  8.La articolul 47, după 
alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins:  
"(4) În aplicarea 
prevederilor alin. (1) lit. h), 
în cazul în care oricare 
dintre asociaţii/acţionarii 
persoanei juridice române 
deţine peste 25% din 
valoarea/numărul titlurilor 
de participare sau al 
drepturilor de vot la mai 
mult de trei persoane 
juridice române care se 
încadrează să aplice 
sistemul de impunere pe 

 Nemodificat   



 

28 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

veniturile 
microîntreprinderilor şi nu 
au codurile CAEN 
prevăzute la alin. (2), aceştia 
trebuie să stabilească cele 
trei persoane juridice 
române care aplică 
prevederile prezentului titlu, 
pentru restul persoanelor 
juridice urmând să fie 
aplicabile prevederile 
titlului II." 
 

24.   2. La articolul I, după 
punctul 8 se introduce un 
nou punct, pct.81, cu 
următorul cuprins: 
 
„81. La articolul 47, după 
alineatul (4) se introduce un 
alineat nou, alin.(5), cu 
următorul cuprins: 
    
(5) În situația în care 
persoanele juridice române 
care desfășoară activităţi 
corespunzătoare codurilor 

3. La articolul I, după 
punctul 8 se introduce un 
nou punct, pct. 81, cu 
următorul cuprins: 
 
„81. La articolul 47, după 
alineatul (4) se introduc 
două noi alineate, alin. (5) 
și (6), cu următorul cuprins: 
  
(5) În situația în care 
persoanele juridice române 
care desfășoară activităţi 
corespunzătoare codurilor 
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CAEN: 5510 - „Hoteluri şi 
alte facilităţi de cazare 
similare”, 5520 - „Facilităţi 
de cazare pentru vacanțe şi 
perioade de scurtă durată”, 
5530 - „Parcuri pentru 
rulote, campinguri şi 
tabere”, 5590 - „Alte 
servicii de cazare”, 5610 - 
„Restaurante”, 5621 - 
„Activităţi de alimentație 
(catering) pentru 
evenimente”, 5629 - „Alte 
servicii de alimentație 
n.c.a.”, 5630 - „Baruri şi alte 
activităţi de servire a 
băuturilor", obțin în cursul 
anului, venituri şi din alte 
activităţi în afara celor 
corespunzătoare acestor 
coduri CAEN, pentru 
veniturile din alte activităţi 
aplică sistemul de declarare 
şi plată a impozitului pe 
profit prevăzut de titlul II 
„Impozitul pe profit”, dacă 
îndeplinește oricare dintre 

CAEN: 5510 - „Hoteluri şi 
alte facilităţi de cazare 
similare”, 5520 - „Facilităţi 
de cazare pentru vacanțe şi 
perioade de scurtă durată”, 
5530 - „Parcuri pentru 
rulote, campinguri şi 
tabere”, 5590 - „Alte 
servicii de cazare”, 5610 - 
„Restaurante”, 5621 - 
„Activităţi de alimentație 
(catering) pentru 
evenimente”, 5629 - „Alte 
servicii de alimentație 
n.c.a.”, 5630 - „Baruri şi alte 
activităţi de servire a 
băuturilor", obțin în cursul 
anului, venituri şi din alte 
activităţi în afara celor 
corespunzătoare acestor 
coduri CAEN, pentru 
veniturile din alte activităţi 
aplică sistemul de declarare 
şi plată a impozitului pe 
profit prevăzut de titlul II 
„Impozitul pe profit”, dacă 
îndeplinește oricare dintre 
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următoarele condiții: 
     
a) realizează venituri din 
consultanță și/sau 
management în proporție de 
peste  20% inclusiv din 
veniturile totale; 
b) desfășoară activitățile de 
la art.47 alin.(3) lit.f) - i); 
c) veniturile din alte 
activităţi au depășit 
echivalentul în lei a 
500.000.euro. Cursul de 
schimb pentru determinarea 
echivalentului în euro este 
cel valabil la închiderea 
exercițiului financiar 
precedent celui în care s-au 
înregistrat veniturile. 
Acestea datorează impozit 
pe profit pentru veniturile 
din alte activităţi începând 
cu trimestrul în care s-a 
îndeplinit oricare dintre 
aceste condiții.” 

următoarele condiții: 
     
a) realizează venituri din 
consultanță și/sau 
management în proporție de 
peste  20% inclusiv din 
veniturile totale; 
b) desfășoară activitățile de 
la art.47 alin.(3) lit.f) - i); 
c) veniturile din alte 
activităţi au depășit 
echivalentul în lei a 
500.000.euro. Cursul de 
schimb pentru determinarea 
echivalentului în euro este 
cel valabil la închiderea 
exercițiului financiar 
precedent celui în care s-au 
înregistrat veniturile.  
Acestea datorează impozit 
pe profit pentru veniturile 
din alte activităţi începând 
cu trimestrul în care s-a 
îndeplinit oricare dintre 
aceste condiții, pentru 
întreaga perioadă în care 
există contribuabilul.
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(6) Limitele fiscale 
prevăzute la alin. (5) lit. a) 
și c) se verifică pe baza 
veniturilor înregistrate 
cumulat de la începutul 
anului fiscal, iar calculul şi 
plata impozitului pe profit 
de către persoanele 
juridice române care se 
încadrează în prevederile 
alin. (5) lit. a) - c) se 
efectuează luând în 
considerare veniturile şi 
cheltuielile realizate 
începând cu trimestrul în 
care s-a îndeplinit oricare 
dintre aceste condiții.” 
 
Autor: Miklos Zoltan, grup 
UDMR

25. Art. 48: Reguli de aplicare a 
sistemului de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderii 
(1)Impozitul reglementat de 
prezentul titlu este 
obligatoriu. 

9.La articolul 48, 
alineatele (1) şi (2) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
"(1) Impozitul reglementat 
de prezentul titlu este 
opţional.

  
Nemodificat  
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26. (2)Persoanele juridice 
române aplică impozitul 
reglementat de prezentul 
titlu începând cu anul fiscal 
următor celui în care 
îndeplinesc condiţiile de 
microîntreprindere 
prevăzute la art. 47. 

(2) Persoanele juridice 
române, cu excepţia celor 
de la art. 47 alin. (2), pot 
opta să aplice impozitul 
reglementat de prezentul 
titlu începând cu anul fiscal 
următor celui în care 
îndeplinesc condiţiile de 
microîntreprindere 
prevăzute la art. 47 alin. (1) 
şi dacă nu au mai fost 
plătitoare de impozit pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
ulterior datei de 1 ianuarie 
2023, potrivit prevederilor 
prezentului titlu."

   

27.  10.La articolul 48, după 
alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alin. (21), 
cu următorul cuprins:  
"(21) Microîntreprinderile 
nu pot opta pentru plata 
impozitului pe profit în 
cursul anului fiscal, 
opţiunea putând fi exercitată 
începând cu anul fiscal 

 Nemodificat   
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crt. 

Text act normativ de bază 
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Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

următor, cu excepţiile 
prevăzute la art. 52. 
Opţiunea se comunică 
organelor fiscale 
competente, potrivit 
prevederilor Legii 
nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu 
modificările şi completările 
ulterioare."

28.  
 
 
(3)O persoană juridică 
română care este nou-
înfiinţată este obligată să 
plătească impozit pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
începând cu primul an 
fiscal, dacă condiţia 
prevăzută la art. 47 alin. (1) 
lit. d) este îndeplinită la data 
înregistrării în registrul 
comerţului. 

11.La articolul 48, 
alineatele (3) şi (31) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
"(3) O persoană juridică 
română care este nou-
înfiinţată poate opta să 
plătească impozit pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
începând cu primul an 
fiscal, dacă condiţiile 
prevăzute la art. 47 alin. (1) 
lit. d) şi h) sunt îndeplinite 
la data înregistrării în 
registrul comerţului, iar cea 
de la lit. g) în termen de 30 

 Nemodificat   
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de zile inclusiv de la data 
înregistrării persoanei 
juridice respective.

29. (31)Prin excepţie de la 
prevederile art. 47 alin. (1), 
microîntreprinderile care au 
subscris un capital social de 
cel puţin 45.000 lei şi au cel 
puţin 2 salariaţi pot opta, o 
singură dată, să aplice 
prevederile titlului II 
începând cu trimestrul în 
care aceste condiţii sunt 
îndeplinite cumulativ, 
opţiunea fiind definitivă. În 
cazul în care aceste condiţii 
nu sunt respectate, persoana 
juridică aplică prevederile 
prezentului titlu începând cu 
anul fiscal următor celui în 
care capitalul social este 
redus sub valoarea de 
45.000 lei şi/sau numărul 
salariaţilor scade sub 2, dacă 
sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art. 47 alin. (1). 
În cazul în care, în perioada 

(31) În sensul prezentului 
titlu, în cazul în care 
raportul de muncă este 
suspendat, potrivit legii, 
condiţia referitoare la 
deţinerea unui salariat se 
consideră îndeplinită dacă 
perioada de suspendare este 
mai mică de 30 de zile şi 
situaţia este înregistrată 
pentru prima dată în anul 
fiscal respectiv. În caz 
contrar sunt aplicabile, în 
mod corespunzător, 
dispoziţiile art. 52 alin. (2)." 
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în care persoana juridică 
aplică prevederile titlului II, 
numărul de salariaţi variază 
în cursul anului, în sensul 
scăderii sub 2, condiţia 
trebuie reîndeplinită în 
termen de 60 de zile, termen 
care se prelungeşte şi în anul 
fiscal următor. Ieşirea din 
sistemul de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor ca 
urmare a opţiunii se 
comunică organelor fiscale 
competente, potrivit 
prevederilor Codului de 
procedură fiscală. Calculul 
şi plata impozitului pe profit 
de către microîntreprinderile 
care optează să aplice 
prevederile titlului II se 
efectuează luând în 
considerare veniturile şi 
cheltuielile realizate 
începând cu trimestrul 
respectiv. 
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30. (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 

12. La articolul 48, 
alineatele (7) şi (8) se 
abrogă. 

 Nemodificat   
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fiscal se ajustează 
corespunzător acestei 
perioade fiscale. 
(8)Persoanele juridice 
române care intră sub 
incidenţa Legii nr. 170/2016 
şi care la data de 31 
decembrie 2016 au realizat 
venituri cuprinse între 
100.001 euro - 500.000 
euro, inclusiv, îndeplinind şi 
celelalte condiţii prevăzute 
la art. 47 alin. (1), sunt 
obligate la plata impozitului 
reglementat de prezentul 
titlu începând cu luna 
următoare intrării în vigoare 
a acestor prevederi, 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 a lunii următoare intrării 
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în vigoare a acestor 
prevederi, inclusiv. Prin 
derogare de la prevederile 
art. 8 din Legea nr. 
170/2016, respectiv prin 
excepţie de la prevederile 
art. 41 şi 42, până la acest 
termen se calculează, se 
declară şi se plăteşte 
impozitul specific unor 
activităţi, respectiv 
impozitul pe profit, pentru 
perioada 1 ianuarie 2017 - 
sfârşitul lunii intrării în 
vigoare a acestor prevederi. 
Impozitul specific unor 
activităţi aferent acestei 
perioade se determină prin 
împărţirea impozitului 
specific anual la 365 de zile 
şi înmulţirea cu numărul de 
zile aferent perioadei 1 
ianuarie 2017 - sfârşitul 
lunii intrării în vigoare a 
acestor prevederi. Pentru 
determinarea impozitului 
specific unor activităţi se 



 

39 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

aplică şi celelalte reguli 
prevăzute de Legea nr. 
170/2016. Impozitul pe 
profit se determină luând în 
considerare veniturile şi 
cheltuielile înregistrate în 
această perioadă, iar 
rezultatul fiscal se ajustează 
corespunzător acestei 
perioade. 

31. Art. 51: Cotele de 
impozitare 
 
(1)Cotele de impozitare pe 
veniturile 
microîntreprinderilor sunt: 
a)1% pentru 
microîntreprinderile care au 
unul sau mai mulţi salariaţi; 
c)3%, pentru 
microîntreprinderile care nu 
au salariaţi. 

13.La articolul 51, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
"(1) Cota de impozit pe 
veniturile 
microîntreprinderilor este de 
1%." 

 Nemodificat   

32. (5)În cazul în care, în cursul 
anului fiscal, numărul de 
salariaţi se modifică, cotele 
de impozitare prevăzute la 
alin. (1) se aplică în mod 

14.La articolul 51, 
alineatele (5) şi (6) se 
abrogă. 

 Nemodificat   
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corespunzător, începând cu 
trimestrul în care s-a 
efectuat modificarea, 
potrivit legii. Pentru 
microîntreprinderile care au 
un salariat şi care aplică cota 
de impozitare prevăzută la 
alin. (1) lit. a), al căror 
raport de muncă încetează, 
condiţia referitoare la 
numărul de salariaţi se 
consideră îndeplinită dacă în 
cursul aceluiaşi trimestru 
este angajat un nou salariat 
cu respectarea condiţiei 
prevăzute la alin. (6). 
(6)Pentru 
microîntreprinderile care nu 
au niciun salariat, în situaţia 
în care angajează un salariat, 
în scopul modificării cotelor 
de impozitare prevăzute la 
alin. (1), noul salariat 
trebuie angajat cu contract 
individual de muncă pe 
durată nedeterminată sau pe 
durată determinată pe o 
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perioadă de cel puţin 12 
luni. 

33.  
 
Art. 52: Reguli de ieşire din 
sistemul de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderii în cursul 
anului 
 
(1)Dacă în cursul unui an 
fiscal o microîntreprindere 
realizează venituri mai mari 
de 1.000.000 euro, aceasta 
datorează impozit pe profit, 
începând cu trimestrul în 
care s-a depăşit această 
limită. 
 

15.Articolul 52 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
"Art. 52: Reguli de ieşire 
din sistemul de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor în 
cursul anului  
 
(1) Dacă în cursul unui an 
fiscal o microîntreprindere 
realizează venituri mai mari 
de 500.000 euro sau 
ponderea veniturilor 
realizate din consultanţă 
şi/sau 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, fără 
posibilitatea de a mai opta 
pentru perioada următoare 
să aplice prevederile 

 4.La articolul I punctul 15, 
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/sau management, cu 
excepția veniturilor din 
consultanță fiscală, 
corespunzatoare codului 
CAEN: 6920- << Activități 
de contabilitate si audit 
financiar; consultanta în 
domeniul fiscal>>, 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, fără 

Corelare tehnică cu 
amendamentul propus la art. 
47 alin. (1), nr. crt. 16 din 
tabel. 
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prezentului titlu. posibilitatea de a mai opta 
pentru perioada următoare 
să aplice prevederile 
prezentului titlu.” 
 
Autor: dep Bogdan-Iulian 
Hutuca, grup PNL, dep 
Miklós Zoltán, grup UDMR 

34. (2)Limita fiscală prevăzută 
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. 

(2) În cazul în care, în cursul 
unui an fiscal, o 
microîntreprindere nu mai 
îndeplineşte condiţia 
prevăzută la art. 47 alin. (1) 
lit. g), aceasta datorează 
impozit pe profit începând 
cu trimestrul în care nu mai 
este îndeplinită această 
condiţie.

 Nemodificat   

35. (3)Calculul şi plata 
impozitului pe profit de 
către microîntreprinderile 
care se încadrează în 
prevederile alin. (1) se 
efectuează luând în 
considerare veniturile şi 
cheltuielile realizate 

(3) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (2), pentru 
o microîntreprindere cu un 
singur salariat, al cărui 
raport de muncă încetează, 
condiţia prevăzută la art. 47 
alin. (1) lit. g) se consideră 
îndeplinită dacă, în termen 

 Nemodificat   
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începând cu trimestrul 
respectiv. 

de 30 de zile de la încetarea 
raportului de muncă, este 
angajat un nou salariat cu 
contract individual de 
muncă pe durată 
nedeterminată sau pe durată 
determinată pe o perioadă 
de cel puţin 12 luni.

36.  (4) Microîntreprinderile care 
în cursul unui trimestru 
încep să desfăşoare activităţi 
dintre cele prevăzute de art. 
47 alin. (3) lit. f)-i) 
datorează impozit pe profit 
începând cu trimestrul 
respectiv.

 Nemodificat   

37.  (5) 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. 
 

 nemodificat   
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38.  (6) Calculul şi plata 
impozitului pe profit de 
către microîntreprinderile 
care se încadrează în 
prevederile alin. (1), (2), (4) 
şi (7) se efectuează luând în 
considerare veniturile şi 
cheltuielile realizate 
începând cu trimestrul 
respectiv.

 nemodificat   

39.  (7) În situaţia în care, în 
cursul anului fiscal, oricare 
dintre asociaţii/acţionarii 
unei microîntreprinderi 
deţine peste 25% din 
valoarea/numărul titlurilor 
de participare sau al 
drepturilor de vot la mai 
mult de trei 
microîntreprinderi, 
asociaţii/acţionarii trebuie să 
stabilească 
microîntreprinderea/microîn
treprinderile care ies de sub 
incidenţa prezentului titlu şi 
care urmează să aplice 
prevederile titlului II 

 Nemodificat   
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începând cu trimestrul în 
care se înregistrează situaţia 
respectivă, astfel încât 
condiţia referitoare la 
numărul maxim de trei 
microîntreprinderi la care 
oricare dintre 
asociaţi/acţionari deţine 
peste 25% din 
valoarea/numărul titlurilor 
de participare sau al 
drepturilor de vot să fie 
îndeplinită. Ieşirea din 
sistemul de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor se 
comunică organului fiscal 
competent, potrivit 
prevederilor Legii 
nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi este definitivă 
pentru anul fiscal curent." 
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40. Art. 53: Baza impozabilă 
 
(1)Baza impozabilă a 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor o 
constituie veniturile din 
orice sursă, din care se scad: 

16.La articolul 53 alineatul 
(1), după litera n) se 
introduce o nouă literă, lit. 
o), cu următorul cuprins: 
 
"o) dividendele primite de la 
o filială a 
microîntreprinderii, 
persoană juridică situată 
într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene, în 
măsura în care atât 
microîntreprinderea, cât şi 
filiala îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 24; 
dispoziţiile prezentei litere 
prevalează faţă de cele ale 
lit. m)."

 Nemodificat   

41. (2)Pentru determinarea 
impozitului pe veniturile 
microîntreprinderilor, la 
baza impozabilă 
determinată potrivit alin. 
(1) se adaugă următoarele: 
 
b)în trimestrul IV sau în 
ultimul trimestru al 

17.La articolul 53 alineatul 
(2), litera b) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
 
 
"b) în trimestrul IV sau în 
ultimul trimestru al 
perioadei impozabile, în 

 Nemodificat   
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perioadei impozabile, în 
cazul contribuabililor care 
îşi încetează existenţa, 
diferenţa favorabilă dintre 
veniturile din diferenţe de 
curs valutar/veniturile 
financiare aferente 
creanţelor şi datoriilor cu 
decontare în funcţie de 
cursul unei valute, rezultate 
din evaluarea sau decontarea 
acestora, şi cheltuielile din 
diferenţe de curs 
valutar/cheltuielile 
financiare aferente, 
înregistrate cumulat de la 
începutul anului; în cazul 
microîntreprinderilor care 
devin plătitoare de impozit 
pe profit potrivit art. 48 alin. 
(31) şi art. 52, această 
diferenţă reprezintă 
elemente similare 
veniturilor în primul 
trimestru pentru care 
datorează impozit pe profit; 
în cazul 

cazul contribuabililor care 
îşi încetează existenţa, 
diferenţa favorabilă dintre 
veniturile din diferenţe de 
curs valutar/veniturile 
financiare aferente 
creanţelor şi datoriilor cu 
decontare în funcţie de 
cursul unei valute, rezultate 
din evaluarea sau decontarea 
acestora, şi cheltuielile din 
diferenţe de curs 
valutar/cheltuielile 
financiare aferente, 
înregistrate cumulat de la 
începutul anului; în cazul 
microîntreprinderilor care 
devin plătitoare de impozit 
pe profit, potrivit art. 52, 
această diferenţă reprezintă 
elemente similare 
veniturilor în primul 
trimestru pentru care 
datorează impozit pe profit; 
în cazul 
microîntreprinderilor care 
devin plătitoare de impozit 
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microîntreprinderilor care 
exercită opţiunea prevăzută 
la art. 48 alin. (31) sau 
depăşesc limita veniturilor, 
conform art. 52, în primul 
trimestru al anului fiscal, 
diferenţa respectivă nu 
reprezintă elemente similare 
veniturilor în acest prim 
trimestru. 

pe profit, potrivit art. 52, în 
primul trimestru al anului 
fiscal, diferenţa respectivă 
nu reprezintă elemente 
similare veniturilor în acest 
prim trimestru;" 

42.  
 
Reguli de determinare a 
condiţiilor de aplicare a 
sistemului de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderii 
 
 
Art. 54. - Pentru încadrarea 
în condiţiile privind nivelul 
veniturilor prevăzute la art. 
47 alin. (1) lit. c) şi art. 52 
se vor lua în calcul aceleaşi 
elemente care constituie 
baza impozabilă prevăzută 
la art. 53. 

18.Articolul 54 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
"Reguli de determinare a 
condiţiilor de aplicare a 
sistemului de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
 
Art. 54. - Pentru încadrarea 
în condiţiile privind nivelul 
veniturilor prevăzute la art. 
47 alin. (1) lit. c) şi f) şi la 
art. 52 alin. (1) se vor lua în 
calcul aceleaşi elemente 
care constituie baza 
impozabilă prevăzută la 

 Nemodificat   



 

49 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

art.53." 
43. Art. 55: Termenele de 

declarare a menţiunilor 
 
(2)Persoanele juridice 
române plătitoare de impozit 
pe profit comunică 
organelor fiscale 
competente aplicarea 
sistemului de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor, până 
la data de 31 martie inclusiv 
a anului pentru care se 
plăteşte impozitul pe 
veniturile 
microîntreprinderilor. 

19.La articolul 55, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
  
"(2) Persoanele juridice 
române comunică organelor 
fiscale competente aplicarea 
sistemului de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor, până 
la data de 31 martie inclusiv 
a anului pentru care se 
plăteşte impozitul pe 
veniturile 
microîntreprinderilor."

 Nemodificat   

44.  20.La articolul 55, după 
alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin. (4), cu 
următorul cuprins:  
"(4) Microîntreprinderile 
care, în anul 2023, devin 
plătitoare de impozit pe 
profit ca urmare a 
neîndeplinirii condiţiilor 
prevăzute la art. 47 alin. (1) 

 Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

comunică organelor fiscale 
competente ieşirea din 
sistemul de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor, până 
la data de 31 martie inclusiv 
a anului fiscal 2023."

45. Art. 56: Plata impozitului 
şi depunerea declaraţiilor 
fiscal 
 
(14)Declaraţia informativă 
prevăzută la alin. (13) se 
depune până la 
următoarele termene: 
 
b)până la data de 25 inclusiv 
a lunii următoare primului 
trimestru pentru care 
datorează impozit pe profit, 
în situaţiile prevăzute la art. 
48 alin. (31) şi art. 52; 
microîntreprinderile care 
exercită opţiunea prevăzută 
la art. 48 alin. (31) sau 
depăşesc limita veniturilor, 
conform art. 52, în primul 

21.La articolul 56 alineatul 
(14), litera b) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
 
 
 
 
"b) până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare 
primului trimestru pentru 
care datorează impozit pe 
profit, în situaţiile prevăzute 
la art. 52; 
microîntreprinderile care 
devin plătitoare de impozit 
pe profit, potrivit art. 52, în 
primul trimestru al anului 
fiscal, nu au obligaţia 
depunerii declaraţiei 

 Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

trimestru al anului fiscal, nu 
au obligaţia depunerii 
declaraţiei informative 
privind beneficiarii 
sponsorizărilor; 

informative privind 
beneficiarii sponsorizărilor;"

46.  22.La articolul 56, după 
alineatul (17) se introduc 
trei noi alineate, alin. (18)-
(110), cu următorul 
cuprins:  
"(18) Microîntreprinderile 
care efectuează 
sponsorizări/cheltuieli 
conform alin. (22) şi pun în 
funcţiune aparate de marcat 
electronice fiscale scad 
aceste sume din impozitul 
pe veniturile 
microîntreprinderilor în 
următoarea ordine:

 Nemodificat   

47.  a) sumele aferente 
sponsorizărilor efectuate 
conform alin. (11), alin. (15), 
cheltuieli efectuate conform 
alin. (22), precum şi sumele 
reportate, după caz; 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

48.  b) costul de achiziţie al 
aparatelor de marcat 
electronice fiscale, potrivit 
alin. (16), şi sumele 
reportate, după caz.

   

49.  (19) Reducerea de impozit, 
conform prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului 
nr. 153/2020 pentru 
instituirea unor măsuri 
fiscale de stimulare a 
menţinerii/creşterii 
capitalurilor proprii, precum 
şi pentru completarea unor 
acte normative, se aplică la 
impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor după 
scăderea sumelor 
menţionate la alin. (18).

   

50.  (110) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (14) lit. a), 
pe perioada aplicării 
prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr. 153/2020, declaraţia 
informativă prevăzută la 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

alin. (13) se depune până la 
data de 25 iunie inclusiv a 
anului următor."

51. Titlul IV – impozitul pe 
venit 
 
Art. 60: Scutiri 
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. 
 
 
 
 

23.La articolul 60, punctul 
4 se abrogă. 

 Nemodificat   
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crt. 

Text act normativ de bază 
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Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

52.  
 
 
 
5.persoanele fizice, pentru 
veniturile realizate din 
salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), în perioada 1 ianuarie 
2019-31 decembrie 2028 
inclusiv, pentru care sunt 
îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 

24.La articolul 60, partea 
dispozitivă a punctului 5 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"5. persoanele fizice, pentru 
veniturile realizate din 
salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), pentru activitatea 
desfăşurată în România, în 
baza contractului individual 
de muncă, până la 31 
decembrie 2028 inclusiv, 
pentru care sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele 
condiţii:"

 Nemodificat   

53.  25.La articolul 60 punctul 
5, după litera b) se 
introduce o nouă literă, lit. 
b1), cu următorul cuprins: 
"b1) pentru determinarea 
ponderii cifrei de afaceri 
realizată efectiv din 
activitatea de construcţii în 
cifra de afaceri totală, 
indicatorul cifra de afaceri 
realizată efectiv din 

 nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

activitatea de construcţii 
cuprinde numai veniturile 
din activitatea desfăşurată 
pe teritoriul României, iar 
indicatorul cifra de afaceri 
totală cuprinde atât 
veniturile din activitatea 
desfăşurată pe teritoriul 
României, cât şi în afara 
României. Prin activitatea 
desfăşurată pe teritoriul 
României se înţelege 
activitatea desfăşurată 
efectiv în România în scopul 
realizării de produse şi 
prestări de servicii;"

54.  
 
 
b)angajatorii realizează cifră 
de afaceri din activităţile 
prevăzute la lit. a) în limita a 
cel puţin 80% din cifra de 
afaceri totală. Pentru 
angajatorii nou-înfiinţaţi, 
respectiv înregistraţi la 
registrul 

26.La articolul 60 punctul 
5, literele b) şi c) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
"b) angajatorii realizează 
cifră de afaceri din 
activităţile prevăzute la lit. 
a) în limita a cel puţin 80% 
din cifra de afaceri totală. 
Pentru angajatorii nou-
înfiinţaţi, respectiv 

 Nemodificat   
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comerţului/înregistraţi fiscal 
în cursul anului, cifra de 
afaceri se calculează 
cumulat de la data 
înregistrării, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea, iar 
pentru angajatorii existenţi 
la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an, cifra de afaceri 
se calculează cumulat pentru 
perioada corespunzătoare 
din anul curent, inclusiv 
luna în care se aplică 
scutirea. Această cifră de 
afaceri se realizează pe bază 
de contract sau comandă şi 
acoperă manoperă, 
materiale, utilaje, transport, 
echipamente, dotări, precum 
şi alte activităţi auxiliare 
necesare activităţilor 
prevăzute la lit. a). Cifra de 
afaceri va cuprinde inclusiv 
producţia realizată şi 
nefacturată; 

înregistraţi la registrul 
comerţului/înregistraţi fiscal 
în cursul anului, cifra de 
afaceri se calculează 
cumulat de la data 
înregistrării, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea, iar 
pentru angajatorii existenţi 
la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an, cifra de afaceri 
se calculează cumulat pentru 
perioada corespunzătoare 
din anul curent, inclusiv 
luna în care se aplică 
scutirea. Această cifră de 
afaceri se realizează pe bază 
de contract sau comandă şi 
acoperă manoperă, 
materiale, utilaje, transport, 
echipamente, dotări, precum 
şi alte activităţi auxiliare 
necesare activităţilor 
prevăzute la lit. a). Cifra de 
afaceri va cuprinde inclusiv 
producţia realizată şi 
nefacturată; 
...........................................
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(autor amendament) Motivare 

55. c)veniturile brute lunare din 
salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), realizate de persoanele 
fizice pentru care se aplică 
scutirea sunt calculate la un 
salariu brut de încadrare 
pentru 8 ore de muncă/zi de 
minimum 3.000 lei lunar. 
Scutirea se aplică pentru 
sumele din venitul brut 
lunar de până la 10.000 lei 
inclusiv, obţinut din salarii 
şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), realizate de persoanele 
fizice. Partea din venitul 
brut lunar ce depăşeşte 
10.000 lei nu beneficiază de 
facilităţi fiscale; 

c) veniturile brute lunare din 
salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), realizate de persoanele 
fizice pentru care se aplică 
scutirea sunt calculate la un 
salariu brut de încadrare 
pentru 8 ore de muncă/zi de 
minimum 3.000 lei lunar. 
Scutirea se aplică pentru 
sumele din venitul brut 
lunar de până la 10.000 lei 
inclusiv, obţinut din salarii 
şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), realizate de persoanele 
fizice. Partea din venitul 
brut lunar ce depăşeşte 
10.000 lei nu beneficiază de 
facilităţi fiscale;"

   

56. Art. 60: Scutiri 
Sunt scutiţi de la plata 
impozitului pe venit 
următorii contribuabili: 
 
7.persoanele fizice, pentru 
veniturile realizate din 

27.La articolul 60, partea 
dispozitivă a punctului 7 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
"7. persoanele fizice, pentru 
veniturile realizate din 

 nemodificat   
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salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), pentru activitatea 
desfăşurată în România, 
până la 31 decembrie 2028 
inclusiv, pentru care sunt 
îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 

salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), pentru activitatea 
desfăşurată în România, în 
baza contractului individual 
de muncă, până la 31 
decembrie 2028 inclusiv, 
pentru care sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele 
condiţii:"

57. a)angajatorii care desfăşoară 
pe teritoriul României 
activităţi în sectorul agricol 
şi în industria alimentară 
definite de următoarele 
coduri CAEN: 
 
1.cod CAEN 01: 
Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
 
011 - Cultivarea plantelor 
nepermanente; 
012 - Cultivarea plantelor 
din culturi permanente; 
013 - Cultivarea plantelor 
pentru înmulţire; 
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014 - Creşterea animalelor; 
015 - Activităţi în ferme 
mixte (cultura vegetală 
combinată cu creşterea 
animalelor); 
016 - Activităţi auxiliare 
agriculturii şi activităţi după 
recoltare; 
 
2.cod CAEN 10: Industria 
alimentară; 
 

58.  
 
 
b)angajatorii realizează cifră 
de afaceri din activităţile 
menţionate la lit. a) în limita 
a cel puţin 80% din cifra de 
afaceri totală. Pentru 
angajatorii nou-înfiinţaţi, 
respectiv înregistraţi la 
registrul 
comerţului/înregistraţi fiscal 
începând cu luna iunie 2022, 
cifra de afaceri se calculează 
cumulat de la data 

28.La articolul 60 punctul 
7, literele b) şi c) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"b) angajatorii realizează 
cifră de afaceri din 
activităţile prevăzute la lit. 
a) în limita a cel puţin 80% 
din cifra de afaceri totală. 
Pentru angajatorii nou-
înfiinţaţi, respectiv 
înregistraţi la registrul 
comerţului/înregistraţi fiscal 
începând cu luna iunie 2022, 
cifra de afaceri se calculează 

 
 
 

Nemodificat   
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înregistrării, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea, iar 
pentru angajatorii existenţi 
la data de 1 iunie 2022 se 
consideră ca bază de calcul 
cifra de afaceri realizată 
cumulat de la începutul 
anului, respectiv cumulat de 
la data înregistrării în cazul 
celor constituiţi/înregistraţi 
în perioada cuprinsă între 
începutul anului şi data de 1 
iunie 2022, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea. 
Pentru angajatorii existenţi 
la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an ulterior datei de 
1 iunie 2022, cifra de afaceri 
din activităţile menţionate la 
lit. a) se calculează cumulat 
pentru perioada 
corespunzătoare din anul 
curent, inclusiv luna în care 
se aplică scutirea. Această 
cifră de afaceri se realizează 
pe bază de contract sau 
comandă şi acoperă 

cumulat de la data 
înregistrării, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea, iar 
pentru angajatorii existenţi 
la data de 1 iunie 2022 se 
consideră ca bază de calcul 
cifra de afaceri realizată 
cumulat de la începutul 
anului, respectiv cumulat de 
la data înregistrării în cazul 
celor constituiţi/înregistraţi 
în perioada cuprinsă între 
începutul anului şi data de 1 
iunie 2022, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea. 
Pentru angajatorii existenţi 
la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an ulterior datei de 
1 iunie 2022, cifra de afaceri 
se calculează cumulat pentru 
perioada corespunzătoare 
din anul curent, inclusiv 
luna în care se aplică 
scutirea. Această cifră de 
afaceri se realizează pe bază 
de contract, comandă sau 
alte documente specifice 
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manoperă, materiale, utilaje, 
transport, echipamente, 
dotări, precum şi alte 
activităţi auxiliare necesare 
activităţilor menţionate la 
lit. a). Cifra de afaceri va 
cuprinde inclusiv producţia 
realizată şi nefacturată; 

sectorului agricol şi 
industriei alimentare şi 
acoperă manoperă, 
materiale, utilaje, transport, 
echipamente, dotări. Cifra 
de afaceri va cuprinde 
inclusiv producţia realizată 
şi nefacturată;

59. c)veniturile brute lunare din 
salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), realizate de persoanele 
fizice pentru care se aplică 
scutirea, sunt calculate la un 
salariu brut de încadrare 
pentru 8 ore de muncă/zi de 
minimum 3.000 lei lunar. 
Scutirea se aplică pentru 
sumele din venitul brut 
lunar de până la 10.000 lei 
inclusiv, obţinut din salarii 
şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), realizate de persoanele 
fizice. Partea din venitul 
brut lunar ce depăşeşte 
10.000 lei nu beneficiază de 

c) veniturile brute lunare din 
salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), realizate de persoanele 
fizice pentru care se aplică 
scutirea, sunt calculate la un 
salariu brut de încadrare 
pentru 8 ore de muncă/zi de 
minimum 3.000 lei lunar. 
Scutirea se aplică pentru 
sumele din venitul brut 
lunar de până la 10.000 lei 
inclusiv, obţinut din salarii 
şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. (1)-
(3), realizate de persoanele 
fizice. Partea din venitul 
brut lunar ce depăşeşte 
10.000 lei nu beneficiază de 
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facilităţi fiscale; facilităţi fiscale; "
60. Art. 62: Venituri 

neimpozabile 
În înţelesul impozitului pe 
venit, următoarele venituri 
nu sunt impozabile: 
 
c)indemnizaţiile pentru: risc 
maternal, maternitate, 
creşterea copilului şi 
îngrijirea copilului bolnav, 
potrivit legii; 

29.La articolul 62, litera c) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
 
"c) indemnizaţiile pentru: 
risc maternal, maternitate, 
creşterea copilului şi 
îngrijirea copilului bolnav, 
îngrijirea pacientului cu 
afecţiuni oncologice, 
potrivit legii;"

 Nemodificat   

61. Art. 69: Stabilirea venitului 
net anual pe baza normelor 
de venit 
 
(9)Contribuabilii pentru care 
venitul net se determină pe 
bază de norme de venit şi 
care în anul fiscal anterior 
au înregistrat un venit brut 
anual mai mare decât 
echivalentul în lei al sumei 
de 100.000 euro, începând 
cu anul fiscal următor au 
obligaţia determinării 

30.La articolul 69, 
alineatul (9) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
 
"(9) Contribuabilii, pentru 
care venitul net se determină 
pe bază de norme de venit şi 
care în anul fiscal anterior 
au înregistrat un venit brut 
anual mai mare decât 
echivalentul în lei al sumei 
de 25.000 euro, începând cu 
anul fiscal următor au 

 Nemodificat   
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venitului net anual în sistem 
real. Cursul de schimb 
valutar utilizat pentru 
determinarea echivalentului 
în lei al sumei de 100.000 
euro este cursul de schimb 
mediu anual comunicat de 
Banca Naţională a 
României, la sfârşitul anului 
fiscal. Această categorie de 
contribuabili are obligaţia să 
completeze corespunzător şi 
să depună declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice până la 
data de 25 mai inclusiv a 
anului următor celui de 
realizare a venitului. 

obligaţia determinării 
venitului net anual în sistem 
real. Cursul de schimb 
valutar utilizat pentru 
determinarea echivalentului 
în lei al sumei de 25.000 
euro este cursul de schimb 
mediu anual comunicat de 
Banca Naţională a 
României, la sfârşitul anului 
fiscal. Această categorie de 
contribuabili are obligaţia să 
completeze corespunzător şi 
să depună declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice până la 
data de 25 mai inclusiv a 
anului următor celui de 
realizare a venitului."

62. Art. 76: Definirea 
veniturilor din salarii şi 
asimilate salariilor 
(2)Regulile de impunere 
proprii veniturilor din salarii 
se aplică şi următoarelor 
tipuri de venituri, 

31.La articolul 76 alineatul 
(2), litera k) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
 
 
 

 Nemodificat   
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(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

considerate asimilate 
salariilor: 
 
k)indemnizaţia de delegare, 
indemnizaţia de detaşare, 
inclusiv indemnizaţia 
specifică detaşării 
transnaţionale, prestaţiile 
suplimentare primite de 
salariaţi în baza clauzei de 
mobilitate, precum şi orice 
alte sume de aceeaşi natură, 
altele decât cele acordate 
pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi 
cazare, primite de salariaţi 
potrivit legislaţiei în 
materie, pe perioada 
desfăşurării activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate, în interesul 
serviciului, pentru partea 
care depăşeşte plafonul 
neimpozabil stabilit astfel: 

 
"k) indemnizaţia de 
delegare, indemnizaţia de 
detaşare, inclusiv 
indemnizaţia specifică 
detaşării transnaţionale, 
prestaţiile suplimentare 
primite de lucrătorii mobili 
prevăzuţi în Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2008 
privind organizarea timpului 
de muncă al persoanelor 
care efectuează activităţi 
mobile de transport rutier, 
cu modificările ulterioare, 
precum şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, altele decât 
cele acordate pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare, primite 
de salariaţi potrivit 
legislaţiei în materie, pe 
perioada desfăşurării 
activităţii în altă localitate, 
în ţară sau în străinătate, în 
interesul serviciului, pentru 
partea care depăşeşte 
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plafonul neimpozabil stabilit 
astfel: 

63. (i)în ţară, 2,5 ori nivelul 
legal stabilit pentru 
indemnizaţie, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat; 

(i)în ţară, 2,5 ori nivelul 
legal stabilit pentru 
indemnizaţie, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat;

   

64. (ii)în străinătate, 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
diurnă, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul român trimis în 
străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat. 

(ii)în străinătate, 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
diurnă, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul român trimis în 
străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat.

   

65. Plafonul aferent valorii a 3 
salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat se calculează 
prin raportarea celor 3 

Plafonul aferent valorii a 3 
salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat se calculează 
prin raportarea celor 3 
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salarii la numărul de zile 
lucrătoare din luna 
respectivă, iar rezultatul se 
multiplică cu numărul de 
zile din perioada de 
delegare/detaşare/desfăşurar
e a activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate; 

salarii la numărul de zile 
lucrătoare din luna 
respectivă, iar rezultatul se 
multiplică cu numărul de 
zile din perioada de 
delegare/detaşare/desfăşurar
e a activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate;"

66.  32.La articolul 76 alineatul 
(2), după litera k) se 
introduce o nouă literă, lit. 
k1), cu următorul cuprins:  
"k1) prestaţiile suplimentare 
primite de salariaţi în baza 
clauzei de mobilitate potrivit 
legii, altele decât cele 
prevăzute la alin. (2) lit. k), 
pentru partea care depăşeşte 
limitele prevăzute la alin. 
(41) lit. a);"

 Nemodificat   

67. (3)Avantajele, în bani sau în 
natură, primite în legătură 
cu o activitate menţionată la 
alin. (1) şi (2), precum şi 
cele primite de la terţi ca 
urmare a unei relaţii 

33.La articolul 76 alineatul 
(3), după litera a) se 
introduce o nouă literă, lit. 
a1), cu următorul cuprins:  
"a1) veniturile prevăzute la 
alin. (41) lit. d)-g), pentru 

 Nemodificat   
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contractuale între părţi, cu 
excepţia celor prevăzute la 
alin. (4), includ, însă nu sunt 
limitate la: 

partea care depăşeşte 
limitele prevăzute la alin. 
(41);" 

68.  
 
 
b)cazare, hrană, 
îmbrăcăminte, personal 
pentru munci casnice, 
precum şi alte bunuri sau 
servicii oferite gratuit ori la 
un preţ mai mic decât preţul 
pieţei; 

34.La articolul 76 alineatul 
(3), litera b) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
"b) cazare, hrană, 
îmbrăcăminte, personal 
pentru munci casnice, 
precum şi alte bunuri sau 
servicii oferite gratuit ori la 
un preţ mai mic decât preţul 
pieţei, altele decât cele care 
se încadrează în limitele 
prevăzute la alin. (41) lit. b) 
şi c);" 

 Nemodificat   

69. (4)Următoarele venituri nu 
sunt impozabile, în înţelesul 
impozitului pe venit: 
a)ajutoarele de 
înmormântare, ajutoarele 
pentru bolile grave şi 
incurabile, ajutoarele pentru 
dispozitive medicale, 
ajutoarele pentru 

35.La articolul 76 alineatul 
(4), litera a) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
"a) ajutoarele de 
înmormântare, ajutoarele 
pentru bolile grave şi 
incurabile, ajutoarele pentru 
dispozitive medicale, 

 Nemodificat   
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naştere/adopţie, ajutoarele 
pentru pierderi produse în 
gospodăriile proprii ca 
urmare a calamităţilor 
naturale, veniturile 
reprezentând cadouri în bani 
şi/sau în natură, inclusiv 
tichete cadou, oferite 
salariaţilor, precum şi cele 
oferite pentru copiii minori 
ai acestora, contravaloarea 
transportului la şi de la locul 
de muncă al salariatului, 
contravaloarea serviciilor 
turistice şi/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, pentru 
salariaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, 
acordate de angajator pentru 
salariaţii proprii sau alte 
persoane, astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă sau în regulamentul 
intern. 
 
Nu sunt impozabile nici 

ajutoarele pentru 
naştere/adopţie, ajutoarele 
pentru pierderi produse în 
gospodăriile proprii ca 
urmare a calamităţilor 
naturale, veniturile 
reprezentând cadouri în bani 
şi/sau în natură, inclusiv 
tichete cadou, oferite 
salariaţilor, precum şi cele 
oferite pentru copiii minori 
ai acestora, contravaloarea 
transportului la şi de la locul 
de muncă al salariatului, 
acordate de angajator pentru 
salariaţii proprii sau alte 
persoane, astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă sau în regulamentul 
intern. 
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veniturile de natura celor 
prevăzute mai sus, realizate 
de persoane fizice, dacă 
aceste venituri sunt primite 
în baza unor legi speciale 
şi/sau finanţate din buget, cu 
excepţia indemnizaţiilor de 
vacanţă acordate potrivit 
legii. 

Nu sunt impozabile nici 
veniturile de natura celor 
prevăzute mai sus, realizate 
de persoane fizice, dacă 
aceste venituri sunt primite 
în baza unor legi speciale 
şi/sau finanţate din buget, cu 
excepţia indemnizaţiilor de 
vacanţă acordate potrivit 
legii. 

70. În cazul cadourilor în bani 
şi/sau în natură, inclusiv 
tichetele cadou, oferite de 
angajatori, veniturile sunt 
neimpozabile, în măsura în 
care valoarea acestora 
pentru fiecare persoană în 
parte, cu fiecare ocazie din 
cele de mai jos, nu 
depăşeşte 300 lei: 

În cazul cadourilor în bani 
şi/sau în natură, inclusiv 
tichetele cadou, oferite de 
angajatori, veniturile sunt 
neimpozabile, în măsura în 
care valoarea acestora 
pentru fiecare persoană în 
parte, cu fiecare ocazie din 
cele de mai jos, nu 
depăşeşte 300 lei:

   

71. (i)cadouri oferite 
angajaţilor, precum şi cele 
oferite pentru copiii minori 
ai acestora, cu ocazia 
Paştelui, Crăciunului şi a 
sărbătorilor similare ale 
altor culte religioase; 

(i)cadouri oferite 
angajaţilor, precum şi cele 
oferite pentru copiii minori 
ai acestora, cu ocazia 
Paştelui, Crăciunului şi a 
sărbătorilor similare ale 
altor culte religioase;

   



 

70 
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72. (ii)cadouri oferite 
angajatelor cu ocazia zilei 
de 8 martie; 

(ii)cadouri oferite 
angajatelor cu ocazia zilei 
de 8 martie;

   

73. (iii)cadouri oferite 
angajaţilor în beneficiul 
copiilor minori ai acestora 
cu ocazia zilei de 1 iunie. 
 
Contravaloarea serviciilor 
turistice şi/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, pentru 
angajaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, 
acordate de angajator, astfel 
cum este prevăzut în 
contractul de muncă, 
regulamentul intern, sau 
primite în baza unor legi 
speciale şi/sau finanţate din 
buget, este neimpozabilă, în 
măsura în care valoarea 
totală a acestora nu 
depăşeşte într-un an fiscal, 
pentru fiecare angajat, 
nivelul unui câştig salarial 
mediu brut utilizat la 

(iii)cadouri oferite 
angajaţilor în beneficiul 
copiilor minori ai acestora 
cu ocazia zilei de 1 iunie;" 
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fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
pe anul în care au fost 
acordate; 

74. CAPITOLUL III: Venituri 
din salarii şi asimilate 
salariilor 
Art. 76: Definirea 
veniturilor din salarii şi 
asimilate salariilor 
 
(4)Următoarele venituri nu 
sunt impozabile, în înţelesul 
impozitului pe venit: 
………………………… 
h)indemnizaţia de delegare, 
indemnizaţia de detaşare, 
inclusiv indemnizaţia 
specifică detaşării 
transnaţionale, prestaţiile 
suplimentare primite de 
salariaţi în baza clauzei de 
mobilitate, precum şi orice 
alte sume de aceeaşi natură, 
primite de salariaţi potrivit 
legislaţiei în materie, pe 
perioada desfăşurării 

36.La articolul 76 alineatul 
(4), litera h) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
 
 
 
 
 
 
 
 
"h) indemnizaţia de 
delegare, indemnizaţia de 
detaşare, inclusiv 
indemnizaţia specifică 
detaşării transnaţionale, 
prestaţiile suplimentare 
primite de lucrătorii mobili 
prevăzuţi în Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2008, cu 
modificările ulterioare, 
precum şi orice alte sume de 

 Nemodificat   
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activităţii în altă localitate, 
în ţară sau în străinătate, în 
interesul serviciului, în 
limita plafonului 
neimpozabil stabilit la alin. 
(2) lit. k), precum şi cele 
primite pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi 
cazare; 

aceeaşi natură, primite de 
salariaţi potrivit legislaţiei în 
materie, pe perioada 
desfăşurării activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate, în interesul 
serviciului, în limita 
plafonului neimpozabil 
stabilit la alin. (2) lit. k), 
precum şi cele primite 
pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi 
cazare;"

75. ş)contribuţiile la un fond de 
pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cele 
reprezentând contribuţii la 
scheme de pensii 
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislaţia 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi 
autorizate stabilite în state 

37.La articolul 76 alineatul 
(4), literele ş), t), v) şi w) se 
abrogă. 

 Nemodificat   
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membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic 
European, suportate de 
angajator pentru angajaţii 
proprii, în limita a 400 euro 
anual pentru fiecare 
persoană; 
t)primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum şi serviciile 
medicale furnizate sub 
formă de abonament, 
suportate de angajator 
pentru angajaţii proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depăşească 
echivalentul în lei al sumei 
de 400 euro, pentru fiecare 
persoană. 
v)contravaloarea 
cheltuielilor suportate de 
angajator/plătitor cu 
efectuarea testelor medicale 
de diagnosticare a infecţiei 
COVID-19, din iniţiativa 
acestuia, pentru persoanele 
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fizice care realizează 
venituri din salarii şi 
asimilate salariilor, în 
scopul depistării şi 
prevenirii răspândirii 
coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru asigurarea 
desfăşurării activităţii în 
condiţii de securitate şi 
sănătate în muncă, pe 
perioada instituirii stării de 
urgenţă sau de alertă, 
potrivit legii. 
w)sumele acordate 
angajaţilor care desfăşoară 
activităţi în regim de 
telemuncă pentru susţinerea 
cheltuielilor cu utilităţile la 
locul în care angajaţii îşi 
desfăşoară activitatea, 
precum electricitate, 
încălzire, apă şi 
abonamentul de date, şi 
achiziţia mobilierului şi a 
echipamentelor de birou, în 
limitele stabilite de 
angajator prin contractul de 
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muncă sau regulamentul 
intern, în limita unui plafon 
lunar de 400 lei 
corespunzător numărului de 
zile din luna în care 
persoana fizică desfăşoară 
activitate în regim de 
telemuncă. Sumele vor fi 
acordate fără necesitatea de 
prezentare a documentelor 
justificative; 

76.  
 
 
y)contravaloarea 
cheltuielilor suportate de 
angajator/plătitor cu 
acoperirea costurilor cu 
testarea epidemiologică 
şi/sau vaccinarea pentru 
persoanele fizice care 
realizează venituri din 
salarii şi asimilate salariilor, 
în scopul împiedicării 
răspândirii bolilor care pun 
în pericol sănătatea acestora 
şi cea publică. 

38.La articolul 76 alineatul 
(4), litera y) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
"y) contravaloarea 
cheltuielilor suportate de 
angajator/plătitor cu 
acoperirea costurilor cu 
testarea epidemiologică 
şi/sau vaccinarea pentru 
persoanele fizice care 
realizează venituri din 
salarii şi asimilate salariilor, 
în scopul împiedicării 
răspândirii bolilor care pun 
în pericol sănătatea acestora 

 Nemodificat   
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şi cea publică."
77.  39.La articolul 76, după 

alineatul (4) se introduc 
două noi alineate, alin. (41) 
şi (42), cu următorul 
cuprins:  
"(41) Următoarele venituri 
cumulate lunar nu reprezintă 
venit impozabil în înţelesul 
impozitului pe venit, în 
limita plafonului lunar de 
cel mult 33% din salariul de 
bază corespunzător locului 
de muncă ocupat:

 Nemodificat   

78.  a) prestaţiile suplimentare 
primite de salariaţi în baza 
clauzei de mobilitate potrivit 
legii, altele decât cele 
prevăzute la alin. (2) lit. k), 
în limita a 2,5 ori nivelul 
legal stabilit pentru 
indemnizaţia de 
delegare/detaşare, prin 
hotărâre a Guvernului, 
pentru personalul 
autorităţilor şi instituţiilor 
publice;
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79.  b) contravaloarea hranei 
acordate de către angajator 
pentru angajaţii proprii, 
persoane fizice care 
realizează venituri din 
salarii sau asimilate 
salariilor, în alte situaţii 
decât cea prevăzută la alin. 
(4) lit. c), astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă sau în regulamentul 
intern, în limita valorii 
maxime, potrivit legii, a 
unui tichet de 
masă/persoană/zi, prevăzută 
la data acordării, în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare. La stabilirea 
plafonului lunar 
neimpozabil nu se iau în 
calcul numărul de zile din 
luna în care persoana fizică 
desfăşoară activitate în 
regim de telemuncă sau 
muncă la domiciliu sau se 
află în concediu de 
odihnă/medical/delegare. 
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Prin hrană se înţelege hrana 
preparată în unităţi proprii 
sau achiziţionată de la 
unităţi specializate. 
Prevederile nu sunt 
aplicabile angajaţilor care 
beneficiază de tichete de 
masă, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare;

80.  c) cazarea şi contravaloarea 
chiriei pentru spaţiile de 
cazare/de locuit puse de 
către angajatori la dispoziţia 
angajaţilor proprii, persoane 
fizice care realizează 
venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, astfel 
cum este prevăzut în 
contractul de muncă sau în 
regulamentul intern, în 
limita unui plafon 
neimpozabil de 20% din 
salariul de bază minim brut 
pe ţară garantat în 
plată/lună/persoană, în 
următoarele condiţii:

   

81.  (i)angajatul, soţul/soţia 
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acestuia nu deţin o locuinţă 
în proprietate personală sau 
în folosinţă în localitatea în 
care îşi desfăşoară 
activitatea;

82.  (ii)spaţiul de cazare/de 
locuit se află în unităţile 
proprii, inclusiv de tip 
hotelier sau într-un imobil 
închiriat în acest scop de la 
o terţă persoană, de către 
angajator;

   

83.  (iii)contractul de închiriere 
dintre angajator şi terţă 
persoană este încheiat în 
condiţiile legii;

   

84.  (iv)plafonul neimpozabil se 
acordă unuia dintre soţi, în 
cazul în care ambii soţi 
desfăşoară activitate în 
aceeaşi localitate, la acelaşi 
angajator sau la angajatori 
diferiţi, pe baza declaraţiei 
pe propria răspundere a 
acestuia.

   

85.  La determinarea plafonului 
de 20% din salariul de bază 
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minim brut pe ţară garantat 
în plată se ia în calcul 
valoarea cea mai mică a 
salariului minim brut pe 
ţară, în vigoare în luna 
pentru care se acordă 
avantajele. 
Verificarea îndeplinirii 
condiţiilor se efectuează pe 
baza documentelor 
justificative şi constituie 
responsabilitatea 
angajatorului;

86.  d) contravaloarea serviciilor 
turistice şi/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, pentru 
angajaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, 
acordate de angajator, astfel 
cum este prevăzut în 
contractul de muncă, 
regulamentul intern, sau 
primite în baza unor legi 
speciale şi/sau finanţate din 
buget, în limita unui plafon 
anual, pentru fiecare 
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angajat, reprezentând 
nivelul unui câştig salarial 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
pe anul în care au fost 
acordate;

87.  e) contribuţiile la un fond de 
pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cele 
reprezentând contribuţii la 
scheme de pensii 
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislaţia 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic 
European, suportate de 
angajator pentru angajaţii 
proprii, în limita a 400 euro 
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anual pentru fiecare 
persoană;

88.  f) primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum şi serviciile 
medicale furnizate sub 
formă de abonament, 
suportate de angajator 
pentru angajaţii proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depăşească 
echivalentul în lei al sumei 
de 400 euro, pentru fiecare 
persoană;

   

89.  g) sumele acordate 
angajaţilor care desfăşoară 
activităţi în regim de 
telemuncă pentru susţinerea 
cheltuielilor cu utilităţile la 
locul în care angajaţii îşi 
desfăşoară activitatea, 
precum electricitate, 
încălzire, apă şi 
abonamentul de date, şi 
achiziţia mobilierului şi a 
echipamentelor de birou, în 
limitele stabilite de 

   



 

83 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

angajator prin contractul de 
muncă sau regulamentul 
intern, în limita unui plafon 
lunar de 400 lei 
corespunzător numărului de 
zile din luna în care 
persoana fizică desfăşoară 
activitate în regim de 
telemuncă. Sumele sunt 
acordate fără necesitatea de 
prezentare a documentelor 
justificative.

90.  (42) Ordinea în care 
veniturile prevăzute la alin. 
(41) se includ în plafonul 
lunar de cel mult 33% din 
salariul de bază 
corespunzător locului de 
muncă ocupat se stabileşte 
de angajator."

   

91.  
 
Art. 77: Deducere personală 
(1)Persoanele fizice 
prevăzute la art. 59 alin. (1) 
lit. a) şi alin. (2) au dreptul 
la deducerea din venitul net 

40.Articolul 77 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
"Art. 77: Deducere 
personală  
(1) Persoanele fizice 
prevăzute la art. 59 alin. (1) 

 Nemodificat   
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lunar din salarii a unei sume 
sub formă de deducere 
personală, acordată pentru 
fiecare lună a perioadei 
impozabile numai pentru 
veniturile din salarii la locul 
unde se află funcţia de bază. 

lit. a), alin. (2) şi (21) au 
dreptul la deducerea din 
venitul net lunar din salarii a 
unei sume sub formă de 
deducere personală, 
acordată pentru fiecare lună 
a perioadei impozabile 
numai pentru veniturile din 
salarii la locul unde se află 
funcţia de bază.

92. (2)Deducerea personală se 
acordă pentru persoanele 
fizice care au un venit lunar 
brut de până la 1.950 lei 
inclusiv, astfel: 
(i)pentru contribuabilii care 
nu au persoane în întreţinere 
- 510 lei; 
(ii)pentru contribuabilii care 
au o persoană în întreţinere - 
670 lei; 
(iii)pentru contribuabilii 
care au două persoane în 
întreţinere - 830 lei; 
(iv)pentru contribuabilii 
care au trei persoane în 
întreţinere - 990 lei; 

(2) Deducerea personală 
cuprinde deducerea 
personală de bază şi 
deducerea personală 
suplimentară şi se acordă în 
limita venitului impozabil 
lunar realizat. 
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(v)pentru contribuabilii care 
au patru sau mai multe 
persoane în întreţinere - 
1.310 lei. 
Pentru contribuabilii care 
realizează venituri brute 
lunare din salarii cuprinse 
între 1.951 lei şi 3.600 lei, 
inclusiv, deducerile 
personale sunt degresive 
faţă de cele de mai sus şi se 
stabilesc potrivit 
următorului tabel: 
 
 
 
 

Venit lunar brut Persoane aflate în întreţinere 

de la .... la fără 
1 

pers. 
2 

pers. 
3 

pers. 

4 şi 
peste 

4 
pers. 

1 1950 510 670 830 990 1310 

1951 2000 495 655 815 975 1295 

2001 2050 480 640 800 960 1280 



 

86 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 
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2051 2100 465 625 785 945 1265 

2101 2150 450 610 770 930 1250 

2151 2200 435 595 755 915 1235 

2201 2250 420 580 740 900 1220 

2251 2300 405 565 725 885 1205 

2301 2350 390 550 710 870 1190 

2351 2400 375 535 695 855 1175 

2401 2450 360 520 680 840 1160 

2451 2500 345 505 665 825 1145 

2501 2550 330 490 650 810 1130 

2551 2600 315 475 635 795 1115 

2601 2650 300 460 620 780 1100 

2651 2700 285 445 605 765 1085 

2701 2750 270 430 590 750 1070 
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2751 2800 255 415 575 735 1055 

2801 2850 240 400 560 720 1040 

2851 2900 225 385 545 705 1025 

2901 2950 210 370 530 690 1010 

2951 3000 195 355 515 675 995 

3001 3050 180 340 500 660 980 

3051 3100 165 325 485 645 965 

3101 3150 150 310 470 630 950 

3151 3200 135 295 455 615 935 

3201 3250 120 280 440 600 920 

3251 3300 105 265 425 585 905 

3301 3350 90 250 410 570 890 
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3351 3400 75 235 395 555 875 

3401 3450 60 220 380 540 860 

3451 3500 45 205 365 525 845 

3501 3550 30 190 350 510 830 

3551 3600 15 175 335 495 815 

 
Pentru contribuabilii care 
realizează venituri brute 
lunare din salarii de peste 
3.600 lei nu se acordă 
deducerea personală. 

93.  (3) Deducerea personală de 
bază se acordă pentru 
persoanele fizice care au un 
venit lunar brut de până la 
2.000 de lei peste nivelul 
salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată 
aprobat prin hotărâre a 
Guvernului, în vigoare în 
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luna de realizare a venitului. 
În situaţia în care, în cursul 
aceleiaşi luni, se utilizează 
mai multe valori ale 
salariului minim brut pe 
ţară, se ia în calcul valoarea 
cea mai mică a salariului 
minim brut pe ţară.

94.  (4) Pentru contribuabilii 
care realizează venituri 
brute lunare din salarii de 
până la nivelul prevăzut la 
alin. (3) inclusiv, deducerile 
personale de bază se 
stabilesc potrivit 
următorului tabel:

   

95.  

 

Persoane aflate în întreţinere 

fă
ră

 

1 
pe

rs
. 
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rs
. 

3 
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sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

30
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

35
0 

le
i 

6,
50

%
 

11
,5

0%
 

16
,5

0%
 

21
,5

0%
 

31
,5

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

35
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

40
0 

le
i 

6,
00

%
 

11
,0

0%
 

16
,0

0%
 

21
,0

0%
 

31
,0

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

40
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

45
0 

le
i 

5,
50

%
 

10
,5

0%
 

15
,5

0%
 

20
,5

0%
 

30
,5

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

45
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

50
0 

le
i 

5,
00

%
 

10
,0

0%
 

15
,0

0%
 

20
,0

0%
 

30
,0

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

50
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

55
0 

le
i 

4,
50

%
 

9,
50

%
 

14
,5

0%
 

19
,5

0%
 

29
,5

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

55
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

60
0 

le
i 

4,
00

%
 

9,
00

%
 

14
,0

0%
 

19
,0

0%
 

29
,0

0%
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sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

60
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

65
0 

le
i 

3,
50

%
 

8,
50

%
 

13
,5

0%
 

18
,5

0%
 

28
,5

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

65
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

70
0 

le
i 

3,
00

%
 

8,
00

%
 

13
,0

0%
 

18
,0

0%
 

28
,0

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

70
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

75
0 

le
i 

2,
50

%
 

7,
50

%
 

12
,5

0%
 

17
,5

0%
 

27
,5

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

75
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

80
0 

le
i 

2,
00

%
 

7.
00

%
 

12
,0

0%
 

17
,0

0%
 

27
,0

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

80
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

85
0 

le
i 

1,
50

%
 

6,
50

%
 

11
,5

0%
 

16
,5

0%
 

26
,5

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

85
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

90
0 

le
i 

1,
00

%
 

6,
00

%
 

11
,0

0%
 

16
,0

0%
 

26
,0

0%
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sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

90
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1.

95
0 

le
i 

0,
50

%
 

5,
50

%
 

10
,5

0%
 

15
,5

0%
 

25
,5

0%
 

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
1

95
1

le
i

sa
la

ri
ul

 
m

in
im

 
+

 
2.

00
0 

le
i 

0,
00

%
 

5,
00

%
 

10
,0

0%
 

15
,0

0%
 

25
,0

0%
 

 

  Pentru contribuabilii care 
realizează venituri brute 
lunare din salarii de peste 
nivelul prevăzut la alin. (3) 
nu se acordă deducerea 
personală de bază.

   

96. (3)Persoana în întreţinere 
poate fi soţia/soţul, copiii 
sau alţi membri de familie, 
rudele contribuabilului sau 
ale soţului/soţiei acestuia 
până la gradul al doilea 
inclusiv, ale cărei venituri, 
impozabile şi neimpozabile, 
nu depăşesc 510 lei lunar, 
cu excepţia veniturilor 
prevăzute la art. 62 lit. o), 
w) şi x) şi/sau a pensiilor de 
urmaş cuvenite conform 

(5) Persoana în întreţinere 
poate fi soţia/soţul, copiii 
sau alţi membri de familie, 
rudele contribuabilului sau 
ale soţului/soţiei acestuia 
până la gradul al doilea 
inclusiv, ale cărei venituri, 
impozabile şi neimpozabile, 
nu depăşesc lunar 20% din 
salariul de bază minim brut 
pe ţară garantat în plată, cu 
excepţia veniturilor 
prevăzute la art. 62 lit. o), 
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legii, precum şi a prestaţiilor 
sociale acordate potrivit art. 
58 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

w) şi x) şi/sau a pensiilor de 
urmaş cuvenite conform 
legii, precum şi a prestaţiilor 
sociale acordate potrivit art. 
58 din Legea 
nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.

97. (4)În cazul în care o 
persoană este întreţinută de 
mai mulţi contribuabili, 
suma reprezentând 
deducerea personală se 
atribuie unui singur 
contribuabil, conform 
înţelegerii între părţi. Pentru 
copiii minori ai 
contribuabililor, suma 
reprezentând deducerea 
personală se atribuie fiecărui 
contribuabil în întreţinerea 
căruia/cărora se află aceştia. 

(6) În cazul în care o 
persoană este întreţinută de 
mai mulţi contribuabili, 
suma reprezentând 
deducerea personală de bază 
se atribuie unui singur 
contribuabil, conform 
înţelegerii între părţi. Pentru 
copiii minori ai 
contribuabililor, suma 
reprezentând deducerea 
personală de bază se atribuie 
fiecărui contribuabil în 
întreţinerea căruia/cărora se 
află aceştia.

   

98. (5)Copiii minori, în vârstă (7) Copiii minori, în vârstă 
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de până la 18 ani împliniţi, 
ai contribuabilului, sunt 
consideraţi întreţinuţi. 

de până la 18 ani împliniţi, 
ai contribuabilului sunt 
consideraţi întreţinuţi.

99. (6)Suma reprezentând 
deducerea personală se 
acordă pentru persoanele 
aflate în întreţinerea 
contribuabilului, pentru acea 
perioadă impozabilă din 
anul fiscal în care acestea au 
fost întreţinute. Perioada se 
rotunjeşte la luni întregi în 
favoarea contribuabilului. 

(8) Suma reprezentând 
deducerea personală de bază 
se acordă pentru persoanele 
aflate în întreţinerea 
contribuabilului, pentru acea 
perioadă impozabilă din 
anul fiscal în care acestea au 
fost întreţinute. Perioada se 
rotunjeşte la luni întregi în 
favoarea contribuabilului.

   

100. (7)Nu sunt considerate 
persoane aflate în întreţinere 
persoanele fizice care deţin 
terenuri agricole şi silvice în 
suprafaţă de peste 10.000 
m2 în zonele colinare şi de 
şes şi de peste 20.000 m2 în 
zonele montane. 
 

(9) Nu sunt considerate 
persoane aflate în întreţinere 
persoanele fizice care deţin 
terenuri agricole şi silvice în 
suprafaţă de peste 10.000 
m2 în zonele colinare şi de 
şes şi de peste 20.000 m2 în 
zonele montane. 

   

101. (8)Deducerea personală 
determinată potrivit 
prezentului articol nu se 
acordă personalului trimis în 
misiune permanentă în 

(10) Deducerea personală 
suplimentară se acordă 
astfel: 
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străinătate, potrivit legii. 
102.  a) 15% din salariul de bază 

minim brut pe ţară garantat 
în plată pentru persoanele 
fizice cu vârsta de până la 
26 de ani, care realizează 
venituri din salarii al căror 
nivel este de până la nivelul 
prevăzut la alin. (3);

   

103.  b) 100 de lei lunar pentru 
fiecare copil cu vârsta de 
până la 18 ani, dacă acesta 
este înscris într-o unitate de 
învăţământ, părintelui care 
realizează venituri din 
salarii, indiferent de nivelul 
acestora.

   

104.  (11) Prin părinte, în sensul 
alin. (10) lit. b), se înţelege: 
părintele firesc, potrivit 
Legii 
nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, 
adoptatorul, persoana care 
are copilul/copiii în 
încredinţare în vederea 
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adopţiei, persoana care are 
în plasament copilul sau în 
tutelă, persoana desemnată 
conform art. 104 alin. (2) 
din Legea 
nr. 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, 
republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.

105.  (12) În cazul în care copilul 
este întreţinut de ambii 
părinţi, deducerea personală 
suplimentară prevăzută la 
alin. (10) lit. b) se acordă 
unuia dintre părinţi prin 
prezentarea documentului 
care atestă înscrierea 
copilului într-o unitate de 
învăţământ şi a unei 
declaraţii pe propria 
răspundere din partea 
părintelui beneficiar.

   

106.  (13) În situaţia în care 
părintele desfăşoară 
activitate la mai mulţi 
angajatori, în plus faţă de 
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documentele prevăzute la 
alin. (12), părintele care 
beneficiază de deducerea 
personală suplimentară 
prevăzută la alin. (10) lit. b) 
are obligaţia să declare că 
nu beneficiază de astfel de 
deduceri de la un alt 
angajator.

107.  (14) Deducerea personală 
determinată potrivit 
prezentului articol nu se 
acordă personalului trimis în 
misiune permanentă în 
străinătate, potrivit legii."

   

108. Art. 78: Determinarea 
impozitului pe veniturile din 
salarii şi asimilate salariilor 
(2)Impozitul lunar prevăzut 
la alin. (1) se determină 
astfel: 
a)la locul unde se află 
funcţia de bază, prin 
aplicarea cotei de 10% 
asupra bazei de calcul 
determinată ca diferenţă 
între venitul net din salarii 

41.La articolul 78 alineatul 
(2) litera a), punctul (iv) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nemodificat   
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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: 
 
4. (iv) primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum şi serviciile 
medicale furnizate sub 
formă de abonament, 
suportate de angajaţi, astfel 
încât la nivelul anului să nu 
se depăşească echivalentul 
în lei al sumei de 400 euro. 
Contractul de asigurare, 
respectiv abonamentul 
vizează servicii medicale 
furnizate angajatului şi/sau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"(iv)primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum şi serviciile 
medicale furnizate sub 
formă de abonament, 
suportate de angajaţi, astfel 
încât la nivelul anului să nu 
se depăşească echivalentul 
în lei al sumei de 400 euro. 
Contractul de asigurare, 
respectiv abonamentul 
vizează servicii medicale 
furnizate angajatului şi/sau 
oricărei persoane aflate în 
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oricărei persoane aflate în 
întreţinerea sa, aşa cum este 
definită la art. 77 alin. (3); 

întreţinerea sa, aşa cum este 
definită la art. 77 alin. (5);" 
 
 
 

109. Art. 81: Obligaţii 
declarative ale plătitorilor 
de venituri din salarii 

42.La articolul 81, după 
alineatul (1) se introduce 
un nou alineat, alin. (11), 
cu următorul cuprins: 
"(11) Declararea veniturilor 
din salarii şi asimilate 
salariilor se face potrivit 
prevederilor ordinului 
comun al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, 
preşedintelui Casei 
Naţionale de Pensii Publice, 
preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate şi al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, 
prevăzut la art. 147 alin. 
(17)." 

 Nemodificat   

110. Art. 84: Stabilirea venitului 
net anual din cedarea 

43.La articolul 84, 
alineatul (3) se modifică şi 

 Nemodificat   
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folosinţei bunurilor 
 
(3)Venitul net din cedarea 
folosinţei bunurilor se 
stabileşte prin deducerea din 
venitul brut a cheltuielilor 
determinate prin aplicarea 
cotei de 40% asupra 
venitului brut. 
 

va avea următorul 
cuprins: 
 
"(3) În cazul veniturilor din 
cedarea folosinţei bunurilor, 
altele decât veniturile din 
arendă şi din închirierea în 
scop turistic a camerelor 
situate în locuinţe 
proprietate personală, 
venitul brut reprezintă 
venitul impozabil."

111. Art. 97: Reţinerea 
impozitului din veniturile 
din investiţii 
 
(7)Veniturile sub formă de 
dividende, inclusiv câştigul 
obţinut ca urmare a deţinerii 
de titluri de participare 
definite de legislaţia în 
materie la organisme de 
plasament colectiv se impun 
cu o cotă de 5% din suma 
acestora, impozitul fiind 
final. (…) 

44.La articolul 97 alineatul 
(7), prima teză se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
"(7) Veniturile sub formă de 
dividende, inclusiv câştigul 
obţinut ca urmare a deţinerii 
de titluri de participare 
definite de legislaţia în 
materie la organisme de 
plasament colectiv se 
impozitează cu o cotă de 8% 
din suma acestora, impozitul 
fiind final. (...)"

 Nemodificat   

112. Art. 110: Determinarea 45.La articolul 110, Nemodificat 
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impozitului aferent 
veniturilor din premii şi din 
jocuri de noroc 
(2)Veniturile din jocuri de 
noroc se impun prin reţinere 
la sursă. Impozitul datorat se 
determină la fiecare plată, 
prin aplicarea următorului 
barem de impunere asupra 
fiecărui venit brut primit de 
un participant, de la un 
organizator sau plătitor de 
venituri din jocuri de noroc: 

alineatele (2) şi (22) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
"(2) Veniturile din jocuri de 
noroc se impozitează prin 
reţinere la sursă. Impozitul 
datorat se determină la 
fiecare plată, prin aplicarea 
următorului barem de 
impunere asupra fiecărui 
venit brut primit de un 
participant de la un 
organizator sau plătitor de 
venituri din jocuri de noroc:

 
 

113.  
tranşe de venit brut 

- lei - 
Impozit 
- lei - 

până la 66.750, 
inclusiv 

1% 

peste 66.750 - 
445.000, inclusiv 

667,5 + 16% 
pentru ceea ce 
depăşeşte suma de 
66.750 

peste 445.000 61.187,5 + 25% 
pentru ceea ce 
depăşeşte suma de 
445.000 

 

 
Tranşe de 
venit brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000 
inclusiv 

3% 

peste 10.000-
66.750 
inclusiv 

300 + 20% pentru 
ceea ce depăşeşte 
suma de 10.000 

peste 66.750 11.650 + 40% 
pentru ceea ce 
depăşeşte suma de 
66.750

………………………… 
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114.  
 
 
 
(22)Impozitul datorat în 
cazul veniturilor obţinute ca 
urmare a participării la 
jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-
machine şi lozuri, cu valoare 
mai mare decât plafonul 
neimpozabil de 66.750 lei, 
se determină prin aplicarea 
baremului prevăzut la alin. 
(2) asupra fiecărui venit brut 
primit de un participant, iar 
din rezultatul obţinut se 
scade suma de 667,5 lei. 

 
 
 
 
(22) Impozitul datorat în 
cazul veniturilor obţinute ca 
urmare a participării la 
jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-
machine şi lozuri, cu valoare 
mai mare decât plafonul 
neimpozabil de 66.750 lei, 
se determină prin aplicarea 
baremului prevăzut la alin. 
(2) asupra fiecărui venit brut 
primit de un participant, iar 
din rezultatul obţinut se 
scade suma de 11.650 lei." 

 5. La articolul I punctul 
45, alineatul (22) al 
articolului 110, se modifica 
si va avea urmatorul 
cuprins: 
(22) Impozitul datorat în 
cazul veniturilor obţinute ca 
urmare a participării la 
jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-
machine şi lozuri, cu valoare 
mai mare decât plafonul 
neimpozabil de 1000 lei, se 
determină prin aplicarea 
baremului prevăzut la alin. 
(2) asupra fiecărui venit brut 
primit de un participant, iar 
din rezultatul obţinut se 
scade suma de 30 lei."  
 
Autor: Comisia pentru 
buget 

 

115.  
 
 

  6. La articolul I, dupa 
punctul 44 se introduce un 
nou punct, punctul 441, cu 
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(4) Nu sunt impozabile 
următoarele venituri 
obţinute în bani şi/sau în 
natură: 
....................................... 
b)veniturile obţinute ca 
urmare a participării la 
jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-
machine şi lozuri sub 
valoarea sumei 
neimpozabile de 66.750 lei, 
inclusiv, realizate de 
contribuabil pentru fiecare 
venit brut primit. 
Verificarea încadrării în 
plafonul neimpozabil se 
efectuează la fiecare plată, 
indiferent de tipul de joc din 
care a fost obţinut venitul 
respectiv. 

urmatorul cuprins: 
 
441. La articolul 110, litera 
b) a alineatului (4) se 
modifica si va avea 
urmatorul cuprins: 
 
„b) veniturile obţinute ca 
urmare a participării la 
jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-
machine şi lozuri sub 
valoarea sumei 
neimpozabile de 1000 lei, 
inclusiv, realizate de 
contribuabil pentru fiecare 
venit brut primit. 
Verificarea încadrării în 
plafonul neimpozabil se 
efectuează la fiecare plată, 
indiferent de tipul de joc din 
care a fost obţinut venitul 
respectiv. 
În cazul în care venitul brut 
primit la fiecare plată 
depăşeşte plafonul 
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neimpozabil de 1000 lei, 
inclusiv, impozitarea se 
efectuează distinct faţă de 
veniturile obţinute din 
participarea la alte tipuri de 
jocuri de noroc. 
 
Autor: Comisia pentru 
buget

116. Art. 111: Definirea 
venitului din transferul 
proprietăţilor imobiliare 
din patrimoniul personal 
 
(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 

46.La articolul 111, 
alineatul (1) 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 la valoarea 

  
Nemodificat  
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impozabil. Venitul 
impozabil se stabileşte prin 
deducerea din valoarea 
tranzacţiei a sumei 
neimpozabile de 450.000 
lei. 

tranzacţiei prin aplicarea 
următoarelor cote: 

117.  a) 3% pentru construcţiile 
de orice fel şi terenurile 
aferente acestora, precum şi 
asupra terenurilor de orice 
fel fără construcţii, deţinute 
o perioadă de până la 3 ani 
inclusiv;

   

118.  b) 1% pentru imobilele 
descrise la lit. a), deţinute o 
perioadă mai mare de 3 ani."

   

119. Art. 113: Obligaţiile 
declarative ale notarilor 
publici cu privire la 
transferul proprietăţilor 
imobiliare 
 
Notarii publici au obligaţia 
să depună semestrial la 
organul fiscal teritorial o 
declaraţie informativă 
privind transferurile de 

47.La articolul 113, litera 
b1) se abrogă. 

 Nemodificat   
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proprietăţi imobiliare, 
cuprinzând următoarele 
elemente pentru fiecare 
tranzacţie: 
 
b1)valoarea tranzacţiei sub 
plafonul prevăzut la art. 111 
alin. (1); 

120.  
 
 
Art. 118: Stabilirea venitului 
net anual impozabil 

48.Denumirea marginală a 
articolului 118 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
"Stabilirea venitului anual 
impozabil"

 Nemodificat   

121.  
 
(1)Pentru veniturile 
prevăzute la art. 61 lit. c) şi 
f), contribuabilul stabileşte 
venitul net anual impozabil 
pe fiecare sursă din 
categoriile de venituri 
respective, prin deducerea 
din venitul net anual, a 
pierderilor fiscale reportate. 

49.La articolul 118, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
"(1) Pentru veniturile 
prevăzute la art. 61 lit. c) şi 
f), contribuabilul stabileşte 
venitul anual impozabil sau 
venitul net anual impozabil, 
după caz, pe fiecare sursă 
din categoriile de venituri 
respective, prin deducerea 
din venitul net anual a 

 Nemodificat   
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pierderilor fiscale 
reportate."

122. Art. 120: Declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice - 
Capitolul II. Date privind 
impozitul pe veniturile 
estimate/norma de venit a se 
realiza în România şi 
contribuţiile sociale datorate 

50.La articolul 120, după 
alineatul (6) se introduc 
două noi alineate, alin. (61) 
şi (62), cu următorul 
cuprins: 
 
"(61) Contribuabilii care 
obţin venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor din 
patrimoniul personal, altele 
decât veniturile din arendare 
şi cele din închirierea în 
scop turistic a camerelor 
situate în locuinţe 
proprietate personală, au 
obligaţia înregistrării 
contractului încheiat între 
părţi, precum şi a 
modificărilor survenite 
ulterior, în termen de cel 
mult 30 de zile de la 
încheierea/producerea 
modificării acestuia, la 
organul fiscal competent.

   

123.  (62) Procedura de aplicare a 
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prevederilor alin. (61) se 
stabileşte prin ordin al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală." 
 
 
 

124. Art. 1201: Determinarea şi 
plata impozitului pe venitul 
anual estimat 
 
(1)Contribuabilii prevăzuţi 
la art. 120 au obligaţia 
estimării venitului net anual 
pentru anul fiscal curent, în 
vederea stabilirii 
impozitului anual estimat, 
prin depunerea declaraţiei 
unice privind impozitul pe 
venit şi contribuţiile sociale 
până la data de 25 mai 
inclusiv a anului de realizare 
a venitului. 

51.La articolul 1201, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
"(1) Contribuabilii prevăzuţi 
la art. 120 au obligaţia 
estimării venitului anual 
impozabil/venitului net 
anual, după caz, pentru anul 
fiscal curent, în vederea 
stabilirii impozitului anual 
estimat, prin depunerea 
declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale până la 
data de 25 mai inclusiv a 
anului de realizare a 
venitului."

 Nemodificat   
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125.  52.La articolul 1201, după 
alineatul (2) se introduce 
un nou alineat, alin. (21), 
cu următorul cuprins: 
 
"(21) În cazul veniturilor din 
cedarea folosinţei bunurilor 
din patrimoniul personal, 
altele decât veniturile din 
arendă şi din închirierea în 
scop turistic a camerelor 
situate în locuinţe 
proprietate personală, cota 
de 10% se aplică asupra 
venitului anual impozabil 
estimat."

 Nemodificat   

126. Art. 123: Stabilirea şi 
plata impozitului anual 
datorat 
 
(2)Impozitul anual datorat 
de contribuabilii care au 
realizat venituri din cedarea 
folosinţei bunurilor, precum 
şi venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală, 
pentru care determinarea 

53.La articolul 123, 
alineatele (2) şi (7) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"(2) Impozitul anual datorat 
de contribuabilii care au 
realizat venituri din arendă, 
precum şi venituri din 
drepturi de proprietate 
intelectuală, pentru care 
determinarea venitului net 

 7.La articolul I punctul 53,  
alineatul (2) al articolului 
123 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
“(2) Impozitul anual datorat 
de contribuabilii care 
realizează veniturile din 
cedarea folosinței 
bunurilor, altele decât cele 
pentru care venitul net 
anual se determină în 
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venitului net anual se 
efectuează prin utilizarea 
cotei forfetare de cheltuieli, 
se stabileşte prin aplicarea 
cotei de 10% asupra 
venitului net anual 
impozabil. 

anual se efectuează prin 
utilizarea cotei forfetare de 
cheltuieli, se stabileşte prin 
aplicarea cotei de 10% 
asupra venitului net anual 
impozabil. 
........................................... 

sistem real, arendă și din 
închirirea în scop turistic a 
camerelor situate în 
locuinţele proprietate 
personală, precum și de cei 
care realizează venituri din 
drepturi de proprietate 
intelectuală pentru care 
determinarea venitului net 
anual se efectuează potrivit 
prevederilor art. 72^1, se 
stabilește prin aplicarea 
cotei de 10% asupra 
venitului 
impozabil/venitului net 
anual impozabil, după caz.” 
Autor: Miklos Zoltan, grup 
UDMR

127. (7)Plata impozitului anual 
datorat pentru venitul net 
anual impozabil/câştigul net 
anual impozabil se 
efectuează la bugetul de stat, 
până la data de 25 mai 
inclusiv a anului următor 
celui de realizare a 
venitului. 

(7) Plata impozitului anual 
datorat pentru venitul anual 
impozabil/venitul net anual 
impozabil/câştigul net anual 
impozabil se efectuează la 
bugetul de stat, până la data 
de 25 mai inclusiv a anului 
următor celui de realizare a 
venitului."
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128. Art. 125: Reguli privind 
asocierile fără 
personalitate juridică 
(1)Prevederile prezentului 
articol nu se aplică: 
 
c)asocierilor fără 
personalitate juridică, în 
cazul în care membrii 
asociaţi realizează venituri 
stabilite potrivit art. 69. 
 
În cazul asocierilor cu o 
persoană juridică, 
contribuabil potrivit 
titlurilor II, III sau Legii nr. 
170/2016, sunt aplicabile 
prevederile alin. (7)-(9). 

54.La articolul 125, 
alineatul (1) litera c) şi 
alineatul (7) se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
"c) asocierilor fără 
personalitate juridică, în 
cazul în care membrii 
asociaţi realizează venituri 
stabilite potrivit art. 69. 
În cazul asocierilor cu o 
persoană juridică, 
contribuabil potrivit titlului 
II sau titlului III, sunt 
aplicabile prevederile alin. 
(7)-(9). 
..............................

 nemodificat   

129. (7)Obligaţia înregistrării 
veniturilor şi cheltuielilor 
aferente activităţilor 
desfăşurate în cadrul 
asocierilor cu o persoană 
juridică, contribuabil 
potrivit titlurilor II, III sau 
Legii nr. 170/2016, revine 

(7) Obligaţia înregistrării 
veniturilor şi cheltuielilor 
aferente activităţilor 
desfăşurate în cadrul 
asocierilor cu o persoană 
juridică, contribuabil 
potrivit titlului II sau titlului 
III, revine persoanei 
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persoanei juridice. juridice."
130. (81)În cazul asocierilor fără 

personalitate juridică 
constituite între o persoană 
juridică, contribuabil 
potrivit Legii nr. 170/2016, 
şi o persoană fizică sau orice 
altă entitate - asociere fără 
personalitate juridică, 
indiferent de modalitatea de 
stabilire a venitului net 
pentru activitatea 
desfăşurată de persoana 
fizică, persoana juridică 
distribuie un venit net/o 
pierdere netă proporţional 
cu cota procentuală de 
participare corespunzătoare 
contribuţiei, conform 
contractului de asociere, 
determinate potrivit 
prevederilor titlului II. 
Pentru venitul net/pierderea 
netă obţinută de persoanele 
fizice din asociere se aplică 
regimul fiscal stabilit 
potrivit prevederilor alin. 

55.La articolul 125, 
alineatul (81) se abrogă. 

 nemodificat   
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(8). 
131. Art. 130: Venituri obţinute 

din străinătate 
 
(1)Persoanele fizice 
prevăzute la art. 59 alin. (1) 
lit. a) şi cele care 
îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 59 alin. (2) 
datorează impozit pentru 
veniturile obţinute din 
străinătate. 

56.La articolul 130, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
"(1) Persoanele fizice 
prevăzute la art. 59 alin. (1) 
lit. a) şi cele care 
îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 59 alin. (2) 
şi (21) datorează impozit 
pentru veniturile obţinute 
din străinătate." 

 nemodificat   

132. Art. 133: Dispoziţii 
tranzitorii 

57.La articolul 133, după 
alineatul (22) se introduce 
un nou alineat, alin. (23), 
cu următorul cuprins: 
 
"(23) În cazul contractelor 
de închiriere aflate în 
derulare la data de 1 
ianuarie 2023, înregistrarea, 
la organul fiscal competent, 
a contractului încheiat între 
părţi şi a modificărilor 
survenite se efectuează în 

 Nemodificat   
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termen de cel mult 90 de 
zile de la data la care a 
intervenit obligaţia 
înregistrării acestora."

133. Titlul V – Contributii 
sociale obligatorii 
 
Art. 1351: Definiţii 
 
(2)În situaţia în care, prin 
hotărâre a Guvernului sau 
prin alte acte normative, se 
utilizează, în acelaşi an, mai 
multe valori ale salariului 
minim brut pe ţară, 
diferenţiat în funcţie de 
studii, de vechime sau alte 
criterii prevăzute de lege, în 
aplicarea prevederilor art. 
145, 148, 151, 1571, 170, 
174 şi 180, se ia în calcul 
valoarea cea mai mică a 
salariului minim brut pe 
ţară, dacă prin lege nu se 
prevede altfel. 

58.La articolul 1351, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
 
"(2) În situaţia în care, prin 
hotărâre a Guvernului sau 
prin alte acte normative, se 
utilizează, în acelaşi an, mai 
multe valori ale salariului 
minim brut pe ţară, 
diferenţiat în funcţie de 
studii, de vechime sau alte 
criterii prevăzute de lege, în 
aplicarea prevederilor art. 
145, 146, 148, 151, 1571, 
170, 174 şi 180, se ia în 
calcul valoarea cea mai 
mică a salariului minim brut 
pe ţară, dacă prin lege nu se 
prevede altfel."

 Nemodificat   

134. Art. 1381: Prevederi speciale 59.La articolul 1381, nemodificat 
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pentru domeniul 
construcţiilor 
(1)Pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din 
salarii şi asimilate salariilor, 
de la angajatori care 
desfăşoară activităţi în 
sectorul construcţii şi se 
încadrează în condiţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 5, 
cota contribuţiei de asigurări 
sociale prevăzută la art. 138 
lit. a) se reduce cu 3,75 
puncte procentuale. 
Prevederea se aplică până la 
data de 31 decembrie 2028. 

alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
"(1) Pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din 
salarii şi asimilate salariilor 
în baza contractelor 
individuale de muncă 
încheiate cu angajatori care 
desfăşoară activităţi în 
sectorul construcţii şi se 
încadrează în condiţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 5, 
cota contribuţiei de asigurări 
sociale prevăzută la art. 138 
lit. a) se reduce cu 3,75 
puncte procentuale. 
Prevederea se aplică până la 
data de 31 decembrie 2028."

135. Art. 1382: Prevederi 
speciale pentru sectorul 
agricol 
 
(1)Pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din 
salarii şi asimilate salariilor 

60.La articolul 1382, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
"(1) Pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din 

 nemodificat   
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încheiate cu angajatori care 
desfăşoară activităţi în 
sectorul agricol şi în 
industria alimentară care se 
încadrează în condiţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 7, 
cota contribuţiei de asigurări 
sociale prevăzută la art. 138 
lit. a) se reduce cu 3,75 
puncte procentuale. 
Prevederea se aplică până la 
data de 31 decembrie 2028. 

salarii şi asimilate salariilor 
în baza contractelor 
individuale de muncă 
încheiate cu angajatori care 
desfăşoară activităţi în 
sectorul agricol şi în 
industria alimentară şi se 
încadrează în condiţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 7, 
cota contribuţiei de asigurări 
sociale prevăzută la art. 138 
lit. a) se reduce cu 3,75 
puncte procentuale. 
Prevederea se aplică până la 
data de 31 decembrie 2028."

136. Art.139. -  Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale în 
cazul persoanelor fizice care 
realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor 
(1)Baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale, 
în cazul persoanelor fizice care 
realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, o reprezintă 
câştigul brut realizat din salarii şi 
venituri asimilate salariilor, în ţară 
şi în alte state, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei europene 

61.La articolul 139 
alineatul (1), litera j) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nemodificat   
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aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi a acordurilor 
privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte, 
care include: 
 
j)indemnizaţia de delegare, 
indemnizaţia de detaşare, 
inclusiv indemnizaţia 
specifică detaşării 
transnaţionale, prestaţiile 
suplimentare primite de 
salariaţi în baza clauzei de 
mobilitate, precum şi orice 
alte sume de aceeaşi natură, 
altele decât cele acordate 
pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi 
cazare, primite de salariaţi 
potrivit legislaţiei în 
materie, pe perioada 
desfăşurării activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate, în interesul 
serviciului, pentru partea 
care depăşeşte plafonul 
neimpozabil stabilit astfel: 

 
 
 
 
 
"j) indemnizaţia de delegare, 
indemnizaţia de detaşare, 
inclusiv indemnizaţia 
specifică detaşării 
transnaţionale, prestaţiile 
suplimentare primite de 
lucrătorii mobili prevăzuţi în 
Hotărârea Guvernului 
nr. 38/2008, cu modificările 
ulterioare, precum şi orice 
alte sume de aceeaşi natură, 
altele decât cele acordate 
pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi 
cazare, primite de salariaţi 
potrivit legislaţiei în 
materie, pe perioada 
desfăşurării activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate, în interesul 
serviciului, pentru partea 
care depăşeşte plafonul 
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(autor amendament) Motivare 

neimpozabil stabilit astfel:
137. (i)în ţară, 2,5 ori nivelul 

legal stabilit pentru 
indemnizaţie, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat; 
 

(i)în ţară, 2,5 ori nivelul 
legal stabilit pentru 
indemnizaţie, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat; 

   

138. (ii)în străinătate, 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
diurnă prin hotărâre a 
Guvernului pentru 
personalul român trimis în 
străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat. 
 

(ii)în străinătate, 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
diurnă, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul român trimis în 
străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat. 

   

139. Plafonul aferent valorii a 3 
salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat se calculează 

Plafonul aferent valorii a 3 
salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat se calculează 
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(autor amendament) Motivare 

prin raportarea celor 3 
salarii la numărul de zile 
lucrătoare din luna 
respectivă, iar rezultatul se 
multiplică cu numărul de 
zile din perioada de 
delegare/detaşare/desfăşurar
e a activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate; 

prin raportarea celor 3 
salarii la numărul de zile 
lucrătoare din luna 
respectivă, iar rezultatul se 
multiplică cu numărul de 
zile din perioada de 
delegare/detaşare/desfăşurar
e a activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate;"

140.  62.La articolul 139 
alineatul (1), după litera ş) 
se introduce o nouă literă, 
lit. t), cu următorul 
cuprins: 
"t) veniturile prevăzute la 
art. 142 lit. aa1), pentru 
partea care depăşeşte 
limitele prevăzute la 
respectiva dispoziţie."

 Nemodificat   

141. Art. 140: Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale datorate de 
angajatori sau persoane 
asimilate acestora 
 
(2)Nu se cuprind în baza 

63.La articolul 140, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
 
"(2) Nu se cuprind în baza 

 Nemodificat   



 

125 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 
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lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale datorate de 
angajatorii care desfăşoară 
activităţi în sectorul 
construcţii şi care se 
încadrează în condiţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 5 
veniturile din salarii şi 
asimilate salariilor realizate 
de persoanele fizice. 
Prevederea se aplică până la 
data de 31 decembrie 2028 
inclusiv. 

lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale datorate de 
angajatorii care desfăşoară 
activităţi în sectorul 
construcţii şi care se 
încadrează în condiţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 5 
veniturile din salarii şi 
asimilate salariilor realizate 
de persoanele fizice în baza 
contractelor individuale de 
muncă. Prevederea se aplică 
până la data de 31 
decembrie 2028 inclusiv."

142. Art. 142: Venituri din salarii 
şi venituri asimilate 
salariilor care nu se cuprind 
în baza lunară de calcul al 
contribuţiilor de asigurări 
sociale 
Nu se cuprind în baza lunară 
de calcul al contribuţiilor de 
asigurări sociale 
următoarele: 
 
b)ajutoarele de 

64.La articolul 142, literele 
b) şi g) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
"b) ajutoarele de 
înmormântare, ajutoarele 
pentru bolile grave şi 

 Nemodificat   
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înmormântare, ajutoarele 
pentru bolile grave şi 
incurabile, ajutoarele pentru 
dispozitive medicale, 
ajutoarele pentru 
naştere/adopţie, ajutoarele 
pentru pierderi produse în 
gospodăriile proprii ca 
urmare a calamităţilor 
naturale, veniturile 
reprezentând cadouri în bani 
şi/sau în natură, inclusiv 
tichete cadou, oferite 
salariaţilor, precum şi cele 
oferite pentru copiii minori 
ai acestora, contravaloarea 
transportului la şi de la locul 
de muncă al salariatului, 
contravaloarea serviciilor 
turistice şi/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, pentru 
salariaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, 
acordate de angajator pentru 
salariaţii proprii sau alte 
persoane, astfel cum este 

incurabile, ajutoarele pentru 
dispozitive medicale, 
ajutoarele pentru 
naştere/adopţie, ajutoarele 
pentru pierderi produse în 
gospodăriile proprii ca 
urmare a calamităţilor 
naturale, veniturile 
reprezentând cadouri în bani 
şi/sau în natură, inclusiv 
tichete cadou, oferite 
salariaţilor, precum şi cele 
oferite pentru copiii minori 
ai acestora, contravaloarea 
transportului la şi de la locul 
de muncă al salariatului, 
astfel cum este prevăzut în 
contractul de muncă sau în 
regulamentul intern. 
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prevăzut în contractul de 
muncă sau în regulamentul 
intern. 

143. Nu se cuprind în baza de 
calcul al contribuţiei nici 
veniturile de natura celor 
prevăzute mai sus, realizate 
de persoane fizice, dacă 
aceste venituri sunt primite 
în baza unor legi speciale 
şi/sau finanţate din buget, cu 
excepţia indemnizaţiilor de 
vacanţă acordate potrivit 
legii. 

Nu se cuprind în baza de 
calcul al contribuţiei nici 
veniturile de natura celor 
prevăzute mai sus, realizate 
de persoane fizice, dacă 
aceste venituri sunt primite 
în baza unor legi speciale 
şi/sau finanţate din buget, cu 
excepţia indemnizaţiilor de 
vacanţă acordate potrivit 
legii. 

   

144. În cazul cadourilor în bani 
şi/sau în natură, inclusiv 
tichetele cadou, oferite de 
angajatori, veniturile nu sunt 
cuprinse în baza de calcul al 
contribuţiei în măsura în 
care valoarea acestora 
pentru fiecare persoană în 
parte, cu fiecare ocazie 
dintre cele de mai jos, nu 
depăşeşte 300 lei: 

În cazul cadourilor în bani 
şi/sau în natură, inclusiv 
tichetele cadou, oferite de 
angajatori, veniturile nu sunt 
cuprinse în baza de calcul al 
contribuţiei în măsura în 
care valoarea acestora 
pentru fiecare persoană în 
parte, cu fiecare ocazie 
dintre cele de mai jos, nu 
depăşeşte 300 lei:

   

145. (i)cadouri oferite 
angajaţilor, precum şi cele 

(i)cadouri oferite 
angajaţilor, precum şi cele 
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oferite pentru copiii minori 
ai acestora, cu ocazia 
Paştelui, Crăciunului şi a 
sărbătorilor similare ale 
altor culte religioase; 
 

oferite pentru copiii minori 
ai acestora, cu ocazia 
Paştelui, Crăciunului şi a 
sărbătorilor similare ale 
altor culte religioase; 

146. (ii)cadouri oferite 
angajatelor cu ocazia zilei 
de 8 martie; 
 

(ii)cadouri oferite 
angajatelor cu ocazia zilei 
de 8 martie; 

   

147. (iii)cadouri oferite 
angajaţilor în beneficiul 
copiilor minori ai acestora 
cu ocazia zilei de 1 iunie. 
Contravaloarea serviciilor 
turistice şi/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, pentru 
angajaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, 
acordate de angajator, astfel 
cum este prevăzut în 
contractul de muncă, 
regulamentul intern, sau 
primite în baza unor legi 
speciale şi/sau finanţate din 
buget, nu se cuprinde în 

(iii)cadouri oferite 
angajaţilor în beneficiul 
copiilor minori ai acestora 
cu ocazia zilei de 1 iunie. 
..............................................
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baza de calcul, în măsura în 
care valoarea totală a 
acestora nu depăşeşte într-
un an fiscal, pentru fiecare 
angajat, nivelul unui câştig 
salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
pe anul în care au fost 
acordate. 

148. g)indemnizaţia de delegare, 
indemnizaţia de detaşare, 
inclusiv indemnizaţia 
specifică detaşării 
transnaţionale, prestaţiile 
suplimentare primite de 
salariaţi în baza clauzei de 
mobilitate, precum şi orice 
alte sume de aceeaşi natură, 
primite de salariaţi potrivit 
legislaţiei în materie, pe 
perioada desfăşurării 
activităţii în altă localitate, 
în ţară sau în străinătate, în 
interesul serviciului, în 
limita plafonului 
neimpozabil stabilit la art. 

g) indemnizaţia de delegare, 
indemnizaţia de detaşare, 
inclusiv indemnizaţia 
specifică detaşării 
transnaţionale, prestaţiile 
suplimentare primite de 
lucrătorii mobili prevăzuţi în 
Hotărârea Guvernului 
nr. 38/2008, cu modificările 
ulterioare, precum şi orice 
alte sume de aceeaşi natură, 
primite de salariaţi potrivit 
legislaţiei în materie, pe 
perioada desfăşurării 
activităţii în altă localitate, 
în ţară sau în străinătate, în 
interesul serviciului, în 
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76 alin. (2) lit. k), precum şi 
cele primite pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare; 

limita plafonului stabilit la 
art. 76 alin. (2) lit. k), 
precum şi cele primite 
pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi 
cazare;" 
 
 
 
 

149. s)următoarele avantaje 
primite în legătură cu o 
activitate dependentă: 
2.cazarea în unităţi proprii; 
……………………………
…………….. 
6.contribuţiile la un fond de 
pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cele 
reprezentând contribuţii la 
scheme de pensii 
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislaţia 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 

65.La articolul 142, litera 
s) punctele 2 şi 6 şi literele 
v) şi w) se abrogă. 

 Nemodificat   
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Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic 
European, precum şi 
primele de asigurare 
voluntară de sănătate şi 
serviciile medicale furnizate 
sub formă de abonament, 
suportate de angajator 
pentru angajaţii proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depăşească limitele 
prevăzute la art. 76 alin. (4) 
lit. ş) şi t) pentru veniturile 
neimpozabile, precum şi 
primele aferente asigurărilor 
de risc profesional; 
v)contravaloarea 
cheltuielilor suportate de 
angajator/plătitor cu 
efectuarea testelor medicale 
de diagnosticare a infecţiei 
COVID-19, din iniţiativa 
acestuia, pentru persoanele 
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fizice care realizează 
venituri din salarii şi 
asimilate salariilor, în 
scopul depistării şi 
prevenirii răspândirii 
coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru asigurarea 
desfăşurării activităţii în 
condiţii de securitate şi 
sănătate în muncă, pe 
perioada instituirii stării de 
urgenţă sau de alertă, 
potrivit legii. 
w)sumele acordate 
angajaţilor care desfăşoară 
activităţi în regim de 
telemuncă pentru susţinerea 
cheltuielilor cu utilităţile la 
locul în care angajaţii îşi 
desfăşoară activitatea, 
precum electricitate, 
încălzire, apă şi 
abonamentul de date, şi 
achiziţia mobilierului şi 
echipamente de birou, în 
limitele stabilite de 
angajator prin contractul de 
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muncă sau regulamentul 
intern, în limita unui plafon 
lunar de 400 lei 
corespunzător numărului de 
zile din luna în care 
persoana fizică desfăşoară 
activitate în regim de 
telemuncă. Sumele vor fi 
acordate fără necesitatea de 
prezentare a documentelor 
justificative; 

150.  
 
x)acoperirea costurilor cu 
testarea epidemiologică 
şi/sau vaccinarea angajaţilor 
pentru împiedicarea 
răspândirii bolilor care pun 
în pericol sănătatea 
angajaţilor şi cea publică; 

66.La articolul 142, litera 
x) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"x) contravaloarea 
cheltuielilor suportate de 
angajator/plătitor cu 
acoperirea costurilor cu 
testarea epidemiologică 
şi/sau vaccinarea pentru 
persoanele fizice care 
realizează venituri din 
salarii şi asimilate salariilor, 
în scopul împiedicării 
răspândirii bolilor care pun 
în pericol sănătatea acestora 
şi cea publică;"

 Nemodificat   
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151. Art. 142: Venituri din salarii 
şi venituri asimilate 
salariilor care nu se cuprind 
în baza lunară de calcul al 
contribuţiilor de asigurări 
sociale 
 
Nu se cuprind în baza lunară 
de calcul al contribuţiilor de 
asigurări sociale 
următoarele: 
……………………………
……………… 

67.La articolul 142, după 
litera aa) se introduce o 
nouă literă, litera aa1), cu 
următorul cuprins: 
 
"aa1) venituri cumulate 
lunar în limita plafonului 
lunar de cel mult 33% din 
salariul de bază 
corespunzător locului de 
muncă ocupat: 

 Nemodificat   

152.  1. prestaţiile suplimentare 
primite de salariaţi în baza 
clauzei de mobilitate potrivit 
legii, altele decât cele 
prevăzute la art. 139 alin. 
(1) lit. j), în limita a 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
indemnizaţia de 
delegare/detaşare, prin 
hotărâre a Guvernului, 
pentru personalul 
autorităţilor şi instituţiilor 
publice;

   

153.  2. contravaloarea hranei 
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acordate de către angajator 
pentru angajaţii proprii, 
persoane fizice care 
realizează venituri din 
salarii sau asimilate 
salariilor, în alte situaţii 
decât cea prevăzută la lit. s) 
pct. 4, astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă sau în regulamentul 
intern, în limita valorii 
maxime, potrivit legii, a 
unui tichet de 
masă/persoană/zi, prevăzută 
la data acordării, în 
conformitate cu legislaţia în 
vigoare. La stabilirea 
plafonului lunar care nu se 
cuprinde în baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale nu se ia în calcul 
numărul de zile din luna în 
care persoana fizică 
desfăşoară activitate în 
regim de telemuncă sau 
muncă la domiciliu sau se 
află în concediu de 
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odihnă/medical/delegare. 
Prin hrană se înţelege hrana 
preparată în unităţi proprii 
sau achiziţionată de la 
unităţi specializate. 
Prevederile nu sunt 
aplicabile angajaţilor care 
beneficiază de tichete de 
masă, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare;

154.  3. cazarea şi contravaloarea 
chiriei pentru spaţiile de 
cazare/de locuit puse de 
către angajatori la dispoziţia 
angajaţilor proprii, persoane 
fizice care realizează 
venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, astfel 
cum este prevăzut în 
contractul de muncă sau în 
regulamentul intern, în 
limita unui plafon lunar de 
20% din salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat 
în plată/persoană, acordate 
în condiţiile prevăzute la art. 
76 alin. (41) lit. c);
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155.  4. contravaloarea serviciilor 
turistice şi/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, pentru 
angajaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, 
acordate de angajator, astfel 
cum este prevăzut în 
contractul de muncă, 
regulamentul intern, sau 
primite în baza unor legi 
speciale şi/sau finanţate din 
buget, în limita unui plafon 
anual, pentru fiecare 
angajat, reprezentând 
nivelul unui câştig salarial 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
pe anul în care au fost 
acordate;

   

156.  5. contribuţiile la un fond de 
pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cele 
reprezentând contribuţii la 
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scheme de pensii 
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislaţia 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic 
European, suportate de 
angajator pentru angajaţii 
proprii, în limita a 400 euro 
anual pentru fiecare 
persoană;

157.  6. primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum şi serviciile 
medicale furnizate sub 
formă de abonament, 
suportate de angajator 
pentru angajaţii proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depăşească 
echivalentul în lei al sumei 
de 400 euro, pentru fiecare 
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persoană;
158.  7. sumele acordate în 

condiţiile prevăzute la art. 
76 alin. (41) lit. g) 
angajaţilor care desfăşoară 
activităţi în regim de 
telemuncă, pentru partea 
care depăşeşte plafonul 
lunar de 400 lei 
corespunzător numărului de 
zile din luna în care 
persoana fizică desfăşoară 
activitate în regim de 
telemuncă. 
Ordinea includerii 
veniturilor prevăzute la pct. 
1-7 în plafonul lunar de cel 
mult 33% din salariul de 
bază corespunzător locului 
de muncă ocupat se 
stabileşte de angajator."

   

159. Art. 146: Stabilirea şi 
plata contribuţiilor de 
asigurări sociale 

68.La articolul 146, după 
alineatul (55) se introduc 
patru noi alineate, alin. 
(56)-(59), cu următorul 
cuprins: 
"(56) Contribuţia de 

 Nemodificat   



 

140 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

asigurări sociale datorată de 
către persoanele fizice care 
obţin venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, în baza 
unui contract individual de 
muncă cu normă întreagă 
sau cu timp parţial, calculată 
potrivit alin. (5), nu poate fi 
mai mică decât nivelul 
contribuţiei de asigurări 
sociale calculate prin 
aplicarea cotei prevăzute la 
art. 138 lit. a), art. 1381 alin. 
(1) şi (2), art. 1382 alin. (1) 
sau art. 1383 alin. (1), după 
caz, asupra salariului de 
bază minim brut pe ţară în 
vigoare în luna pentru care 
se datorează contribuţia de 
asigurări sociale, 
corespunzător numărului 
zilelor lucrătoare din lună în 
care contractul a fost activ.

160.  (57) Prevederile alin. (56) nu 
se aplică în cazul 
persoanelor fizice aflate în 
una dintre următoarele 
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situaţii:
161.  a) sunt elevi sau studenţi, cu 

vârsta până la 26 de ani, 
aflaţi într-o formă de 
şcolarizare;

   

162.  b) sunt ucenici, potrivit 
legii, în vârstă de până la 18 
ani; 

   

163.  c) sunt persoane cu 
dizabilităţi sau alte categorii 
de persoane cărora prin lege 
li se recunoaşte posibilitatea 
de a lucra mai puţin de 8 ore 
pe zi; 

   

164.  d) au calitatea de pensionari 
pentru limită de vârstă în 
sistemul public de pensii, cu 
excepţia pensionarilor 
pentru limită de vârstă care 
beneficiază de pensii de 
serviciu în baza unor 
legi/statute speciale, precum 
şi a celor care cumulează 
pensia pentru limită de 
vârstă din sistemul public de 
pensii cu pensia stabilită în 
unul dintre sistemele de 
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pensii neintegrate sistemului 
public de pensii;

165.  e) realizează în cursul 
aceleiaşi luni venituri din 
salarii sau asimilate 
salariilor în baza a două sau 
mai multe contracte 
individuale de muncă, iar 
baza lunară de calcul 
cumulată aferentă acestora 
este cel puţin egală cu 
salariul de bază minim brut 
pe ţară. 

   

166.  (58) În aplicarea 
prevederilor alin. (57), 
angajatorul solicită 
documente justificative 
persoanelor fizice aflate în 
situaţiile prevăzute la alin. 
(57) lit. a), c) şi d), iar în 
cazul situaţiei prevăzute la 
alin. (57) lit. e), procedura 
de aplicare se stabileşte prin 
ordin al ministrului 
finanţelor.

   

167.  (59) În cazul în care 
contribuţia de asigurări 
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sociale calculată potrivit 
alin. (5) este mai mică decât 
contribuţia de asigurări 
sociale stabilită potrivit alin. 
(56), diferenţa se suportă de 
către angajator/plătitorul de 
venit în numele 
angajatului/beneficiarului de 
venit." 

168.  
 
 
(8)Calculul contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de 
persoanele prevăzute la alin. 
(2) se realizează de către 
acestea conform 
prevederilor alin. (5) şi (7), 
după caz. Contribuţia se 
plăteşte până la data de 25 a 
lunii următoare celei pentru 
care se plătesc veniturile. 

69.La articolul 146, 
alineatul (8) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
"(8) Calculul contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de 
persoanele prevăzute la alin. 
(2) se realizează de către 
acestea conform 
prevederilor alin. (5), (56)-
(58) şi (7), după caz. 
Contribuţia se plăteşte până 
la data de 25 a lunii 
următoare celei pentru care 
se plătesc veniturile." 
 
 

 Nemodificat   



 

144 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

169. Art. 147: Depunerea 
Declaraţiei privind 
obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, 
impozitului pe venit şi 
evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate 
 
(17) Modelul, conţinutul, 
modalitatea de depunere şi 
de gestionare a declaraţiei 
prevăzute la alin. (1) sunt 
reglementate prin ordin 
comun al ministrului 
finanţelor publice, al 
ministrului muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice şi al 
ministrului sănătăţii. 

70. La articolul 147, 
alineatul (17) se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
"(17) Modelul, conţinutul, 
modalitatea de depunere şi 
de gestionare a declaraţiei 
prevăzute la alin. (1) sunt 
reglementate prin ordin 
comun al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, 
preşedintelui Casei 
Naţionale de Pensii Publice, 
preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări 
Sociale de Sănătate şi al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă, cu 
consultarea Agenţiei 
Naţionale pentru Plăţi şi 
Inspecţie Socială şi cu 
avizul Ministerului 
Finanţelor, al Ministerului 
Muncii şi Solidarităţii 

 Nemodificat   
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Sociale şi al Ministerului 
Sănătăţii."

170.  
 
Art. 148: Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale datorată de 
persoanele fizice care 
realizează veniturile 
prevăzute la art. 137 alin. 
(1) lit. b) şi b1) 

71.Articolul 148 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 148: Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale datorate de 
persoanele fizice care 
realizează veniturile 
prevăzute la art. 137 alin. 
(1) lit. b) şi b1)

 8. La articolul I punctul 
71, literele a) si b) ale 
alinetaului (4) al 
articolului 148, se modifica 
si vor avea urmatorul 
cuprins: 

 

171. (1)Persoanele fizice care 
realizează veniturile 
prevăzute la art. 137 alin. 
(1) lit. b) şi b1), din una sau 
mai multe surse şi/sau 
categorii de venituri, 
datorează contribuţia de 
asigurări sociale, dacă 
estimează pentru anul curent 
venituri nete a căror valoare 
cumulată este cel puţin 
egală cu 12 salarii minime 
brute pe ţară, în vigoare la 
termenul de depunere a 
declaraţiei prevăzute la art. 

(1) Persoanele fizice care 
realizează venituri din 
activităţile prevăzute la art. 
137 alin. (1) lit. b) şi b1), din 
una sau mai multe surse 
şi/sau categorii de venituri, 
datorează contribuţia de 
asigurări sociale la o bază de 
calcul stabilită potrivit alin. 
(4), dacă estimează pentru 
anul curent venituri nete a 
căror valoare cumulată este 
cel puţin egală cu 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 

 nemodificat  
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120. depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120.

172. (2)Încadrarea în plafonul 
anual de cel puţin 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, se 
efectuează prin cumularea 
veniturilor nete şi/sau a 
normelor anuale de venit din 
activităţi independente 
determinate potrivit art. 68 
şi 69, a venitului brut 
realizat în baza contractelor 
de activitate sportivă potrivit 
art. 681, precum şi a 
veniturilor nete din drepturi 
de proprietate intelectuală 
determinate potrivit art. 72 
şi 73, care se estimează a se 
realiza în anul curent. 

(2) Încadrarea în plafonul 
anual de cel puţin 12 salarii 
minime brute pe ţară sau de 
cel puţin 24 de salarii 
minime brute pe ţară, după 
caz, în vigoare la termenul 
de depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, se 
efectuează prin cumularea 
veniturilor nete şi/sau a 
normelor anuale de venit din 
activităţi independente 
determinate potrivit art. 68 
şi 69, a venitului brut 
realizat în baza contractelor 
de activitate sportivă potrivit 
art. 681, precum şi a 
veniturilor nete din drepturi 
de proprietate intelectuală 
determinate potrivit art. 72 
şi 73, care se estimează a se 
realiza în anul curent.

 nemodificat  

173. (3)Persoanele fizice care nu 
se încadrează în plafonul 
prevăzut la alin. (2) pot opta 

(3) Persoanele fizice care nu 
se încadrează în plafonul de 
cel puţin 12 salarii prevăzut 

 nemodificat  
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pentru plata contribuţiei de 
asigurări sociale pentru anul 
curent, în condiţiile 
prevăzute pentru persoanele 
care estimează că realizează 
venituri anuale peste nivelul 
a 12 salarii minime brute pe 
ţară. 
 

la alin. (2) pot opta pentru 
plata contribuţiei de 
asigurări sociale pentru anul 
curent în condiţiile 
prevăzute pentru persoanele 
care estimează că realizează 
venituri anuale peste nivelul 
a 12 salarii minime brute pe 
ţară. 

174. (4)Baza anuală de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale, în cazul persoanelor 
care realizează veniturile 
prevăzute la art. 137 alin. 
(1) lit. b) şi b1), o reprezintă 
venitul ales de contribuabil, 
care nu poate fi mai mic 
decât nivelul a 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120. 

(4) Baza anuală de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale, în cazul persoanelor 
care realizează veniturile 
prevăzute la art. 137 alin. 
(1) lit. b) şi b1), o reprezintă 
venitul ales de contribuabil, 
care nu poate fi mai mic 
decât: 

 nemodificat  

175.  a) nivelul de 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, în 

 a) nivelul de 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, în 
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cazul veniturilor realizate 
cuprinse între 12 şi 24 de 
salarii minime brute pe ţară; 

cazul veniturilor realizate 
cuprinse între 12 salarii 
minime brute pe ţară, 
inclusiv şi 24 de salarii 
minime brute pe ţară;  
 
Autor: Miklós Zoltán, grup 
UDMR

176.  b) nivelul de 24 de salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, în 
cazul veniturilor realizate de 
peste 24 de salarii minime 
brute pe ţară;" 

 b) nivelul de 24 de salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, în 
cazul veniturilor realizate 
cel putin egale cu 24 de 
salarii minime brute pe 
ţară;" 
 
Autor: Miklós Zoltán, grup 
UDMR

 

177. Art. 151: Stabilirea, 
declararea şi plata 
contribuţiei de asigurări 
sociale în cazul persoanelor 
care realizează veniturile 
prevăzute la art. 137 alin. 
(1) lit. b) şi b1) 

72.La articolul 151, după 
alineatul (3) se introduc 
două noi alineate, alin. (31) 
şi (32), cu următorul 
cuprins: 
"(31) Persoanele fizice care 
realizează venituri din 

 Nemodificat   
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activităţile prevăzute la art. 
137 alin. (1) lit. b) şi b1), din 
una sau mai multe surse 
şi/sau categorii de venituri, 
cu excepţia celor care 
realizează venituri din 
drepturi de proprietate 
intelectuală sau în baza 
contractelor de activitate 
sportivă, pentru care 
impozitul se reţine la sursă 
de către plătitorul de venit, 
depun declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice, 
prevăzută la art. 122, până la 
termenul de 25 mai inclusiv 
al anului următor celui 
pentru care se stabileşte 
contribuţia datorată, dacă 
realizează venituri peste 
plafoanele prevăzute la art. 
148 alin. (2), după caz.

178.  (32) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (31), în 
situaţia în care venitul 
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realizat se încadrează în 
acelaşi plafon cu venitul 
estimat, contribuabilii nu au 
obligaţia depunerii 
declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice, 
prevăzută la art. 122, în 
vederea stabilirii 
contribuţiei de asigurări 
sociale."

179.  73.La articolul 151, 
alineatele (5) şi (6) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"(5) Pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din 
drepturi de proprietate 
intelectuală sau venituri în 
baza contractelor de 
activitate sportivă, pentru 
care impozitul se reţine la 
sursă, obţinute de la un 
singur plătitor de venit, iar 
nivelul net sau brut, după 
caz, estimat al acestor 

 nemodificat   
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venituri, pentru anul curent, 
este cel puţin egal cu 12 
salarii minime brute pe ţară 
în vigoare în anul pentru 
care se datorează 
contribuţia, plătitorul de 
venit are obligaţia să 
calculeze la o bază de calcul 
stabilită potrivit art. 148 
alin. (4), să reţină, să 
plătească contribuţia de 
asigurări sociale şi să 
depună declaraţia 
menţionată la art. 147 alin. 
(1). Declaraţia se depune 
până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei pentru 
care se plătesc veniturile. În 
contractul încheiat între 
părţi se desemnează 
plătitorul de venit în vederea 
calculării, reţinerii şi plăţii 
contribuţiei prin reţinere la 
sursă, precum şi venitul ales 
pentru care datorează 
contribuţia, în anul în curs. 
Nivelul contribuţiei 
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calculate şi reţinute la 
fiecare plată de către 
plătitorul de venit este cel 
stabilit de părţi, până la 
concurenţa contribuţiei 
aferente venitului ales 
precizat în contract. 
Plătitorii de venit care au 
obligaţia calculării, reţinerii, 
plăţii şi declarării 
contribuţiei de asigurări 
sociale sunt cei prevăzuţi la 
art. 72 alin. (2) şi art. 
681 alin. (2).

180.  (6) În situaţia în care 
veniturile prevăzute la alin. 
(5) sunt realizate din mai 
multe surse, iar veniturile 
nete estimate a se realiza de 
la cel puţin un plătitor de 
venit sunt egale sau mai 
mari decât nivelul a 12 
salarii minime brute pe ţară 
în vigoare în anul pentru 
care se datorează 
contribuţia, contribuabilul 
desemnează prin contractul 
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încheiat între părţi plătitorul 
de venit de la care venitul 
realizat este cel puţin egal 
cu 12 salarii minime brute 
pe ţară şi care are obligaţia 
să calculeze la o bază de 
calcul stabilită potrivit art. 
148 alin. (4), să reţină şi să 
plătească contribuţia şi 
stabileşte venitul ales pentru 
care datorează contribuţia, 
în anul în curs. Plătitorul de 
venit desemnat depune 
declaraţia menţionată la art. 
147 alin. (1) până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare 
celei pentru care se plătesc 
veniturile. Nivelul 
contribuţiei calculate şi 
reţinute la fiecare plată de 
către plătitorul de venit este 
cel stabilit de părţi, până la 
concurenţa contribuţiei 
aferente venitului ales 
precizat în contract. 
Plătitorii de venit care au 
obligaţia calculării, reţinerii, 
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plăţii şi declarării 
contribuţiei de asigurări 
sociale sunt prevăzuţi la art. 
72 alin. (2) şi art. 681 alin. 
(2)." 

181.  74.La articolul 151, după 
alineatul (6) se introduc 
două noi alineate, alin. (61) 
şi (62), cu următorul 
cuprins: 
"(61) Contribuabilii care 
realizează venituri din 
drepturi de proprietate 
intelectuală sau venituri în 
baza contractelor de 
activitate sportivă, pentru 
care s-au aplicat prevederile 
alin. (6), contribuţia reţinută 
de către plătitorul de venit 
fiind aferentă unei baze de 
calcul mai mici decât 
nivelul a 24 de salarii 
minime brute pe ţară, iar 
nivelul venitului net sau 
brut, după caz, cumulat 
realizat este cel puţin egal 
cu 24 de salarii minime 

 Nemodificat   
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brute pe ţară, au obligaţia 
depunerii declaraţiei 
prevăzute la alin. (31), în 
vederea stabilirii 
contribuţiei de asigurări 
sociale aferente unei baze de 
calcul egale cu venitul ales 
care nu poate fi mic decât 
nivelul a 24 de salarii 
minime brute pe ţară în 
vigoare în anul pentru care 
se datorează contribuţia. În 
acest caz, contribuţia 
reţinută de către plătitorul 
de venit este luată în calcul 
la stabilirea contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de 
către respectivii 
contribuabili.

182.  (62) În situaţia prevăzută la 
alin. (61), plătitorii de 
venituri eliberează la 
solicitarea contribuabililor 
care au obligaţia depunerii 
declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
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de persoanele fizice, 
prevăzută la art. 122, o 
informare cu privire la 
nivelul contribuţiei de 
asigurări sociale reţinute la 
sursă." 

183.  
 
 
 
(17)În situaţia în care 
persoanele fizice au estimat 
pentru anul curent un venit 
net anual cumulat din 
veniturile prevăzute la art. 
137 alin. (1) lit. b) şi b1), 
din una sau mai multe surse 
şi/sau categorii de venituri, 
mai mic decât nivelul a 12 
salarii minime brute pe ţară, 
iar venitul net anual cumulat 
realizat este cel puţin egal 
cu nivelul a 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la data depunerii 
declaraţiei prevăzute la art. 
120, acestea datorează 

75.La articolul 151, 
alineatele (17) şi (191) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"(17) În situaţia în care 
persoanele fizice au estimat 
pentru anul curent un venit 
net anual cumulat din 
veniturile prevăzute la art. 
137 alin. (1) lit. b) şi b1), din 
una sau mai multe surse 
şi/sau categorii de venituri, 
mai mic decât nivelul a 12 
salarii minime brute pe ţară, 
iar venitul net anual cumulat 
realizat este cel puţin egal 
cu nivelul a 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la data depunerii 
declaraţiei prevăzute la art. 
120, acestea datorează 

 Nemodificat   
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contribuţia de asigurări 
sociale şi au obligaţia 
depunerii declaraţiei 
prevăzute la art. 122, până la 
data de 25 mai inclusiv a 
anului următor celui de 
realizare a veniturilor în 
vederea definitivării 
contribuţiei de asigurări 
sociale. În declaraţie se 
completează venitul ales, 
care trebuie să fie cel puţin 
egal cu nivelul a 12 salarii 
minime brute pe ţară. 

contribuţia de asigurări 
sociale la o bază de calcul 
stabilită potrivit art. 148 
alin. (4) şi au obligaţia 
depunerii declaraţiei 
prevăzute la art. 122 până la 
data de 25 mai inclusiv a 
anului următor celui de 
realizare a veniturilor în 
vederea definitivării 
contribuţiei de asigurări 
sociale. În declaraţie se 
completează venitul ales, 
care trebuie să fie cel puţin 
egal cu nivelul a 12 sau 24 
de salarii minime brute pe 
ţară, după caz. 
.............................................

184. (191)În situaţia în care 
persoanele fizice prevăzute 
la alin. (17) nu depun 
declaraţia prevăzută la art. 
122, baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale stabilită de organul 
fiscal din oficiu o reprezintă 
valoarea a 12 salarii minime 

(191) În situaţia în care 
persoanele fizice prevăzute 
la alin. (31) nu depun 
declaraţia prevăzută la art. 
122, baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale stabilită de organul 
fiscal din oficiu o reprezintă 
valoarea a 12 sau 24 de 
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brute pe ţară, în vigoare la 
termenul legal de depunere 
a declaraţiei din anul pentru 
care se datorează 
contribuţia. 

salarii minime brute pe ţară, 
după caz, în vigoare la 
termenul legal de depunere 
a declaraţiei din anul pentru 
care se datorează 
contribuţia."

185. Art. 154: Categorii de 
persoane fizice exceptate 
de la plata contribuţiei de 
asigurări sociale de 
sănătate 
 
(1)Următoarele categorii 
de persoane fizice sunt 
exceptate de la plata 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate: 
 
a)copiii până la vârsta de 18 
ani, tinerii de la 18 ani până 
la vârsta de 26 de ani, dacă 
sunt elevi, inclusiv 
absolvenţii de liceu, până la 
începerea anului universitar, 
dar nu mai mult de 3 luni de 
la terminarea studiilor, 
ucenici sau studenţi, 

76.La articolul 154 
alineatul (1), literele a), b), 
r) şi s) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
"a) copiii până la vârsta de 
18 ani, tinerii de la 18 ani 
până la vârsta de 26 de ani, 
dacă sunt elevi, inclusiv 
absolvenţii de liceu, până la 
începerea anului universitar, 
dar nu mai mult de 3 luni de 
la terminarea studiilor, 
ucenicii sau studenţii, 
studenţii-doctoranzi care 
desfăşoară activităţi 
didactice, potrivit 
contractului de studii de 

 Nemodificat   
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studenţii-doctoranzi care 
desfăşoară activităţi 
didactice, potrivit 
contractului de studii de 
doctorat, în limita a 4-6 ore 
convenţionale didactice pe 
săptămână, precum şi 
persoanele care urmează 
modulul instruirii 
individuale, pe baza cererii 
lor, pentru a deveni soldaţi 
sau gradaţi profesionişti. 
Dacă realizează venituri 
lunare cumulate din 
activităţi independente, 
activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură 
peste valoarea salariului de 
bază minim brut pe ţară ori 
venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, pentru 
aceste venituri datorează 
contribuţie; 

doctorat, în limita a 4-6 ore 
convenţionale didactice pe 
săptămână, precum şi 
persoanele care urmează 
modulul instruirii 
individuale, pe baza cererii 
lor, pentru a deveni soldaţi 
sau gradaţi profesionişti. 
Dacă realizează venituri din 
cele prevăzute la art. 155 
alin. (1) lit. a), b) şi f), 
pentru aceste venituri 
datorează contribuţie, 
conform regulilor specifice 
prezentului titlu; 

186. b)tinerii cu vârsta de până la 
26 de ani care provin din 
sistemul de protecţie a 
copilului. Dacă realizează 

b) tinerii cu vârsta de până 
la 26 de ani care provin din 
sistemul de protecţie a 
copilului. Dacă realizează 
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venituri lunare cumulate din 
activităţi independente, 
activităţi agricole, 
silvicultură şi piscicultură 
peste valoarea salariului de 
bază minim brut pe ţară ori 
venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, pentru 
aceste venituri datorează 
contribuţie; 

venituri din cele prevăzute 
la art. 155 alin. (1) lit. a), b) 
şi f), pentru aceste venituri 
datorează contribuţie, 
conform regulilor specifice 
prezentului titlu; 
............................................. 

187. r)persoanele fizice pentru 
veniturile din salarii şi 
asimilate salariilor de la 
angajatori care desfăşoară 
activităţi în sectorul 
construcţii şi se încadrează 
în condiţiile prevăzute la art. 
60 pct. 5. Prevederea se 
aplică până la data de 31 
decembrie 2028 inclusiv. 

r) persoanele fizice pentru 
veniturile din salarii şi 
asimilate salariilor realizate 
în baza contractelor 
individuale de muncă 
încheiate cu angajatori care 
desfăşoară activităţi în 
sectorul construcţii şi se 
încadrează în condiţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 5. 
Prevederea se aplică până la 
data de 31 decembrie 2028 
inclusiv;

   

188. s)persoanele fizice care 
obţin venituri din salarii şi 
asimilate salariilor care 
desfăşoară activităţi la 

s) persoanele fizice care 
obţin venituri din salarii şi 
asimilate salariilor realizate 
în baza contractelor 
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angajatori din sectorul 
agricol şi din industria 
alimentară şi care se 
încadrează în condiţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 7, 
până la 31 decembrie 2028 
inclusiv. 

individuale de muncă 
încheiate cu angajatori care 
desfăşoară activităţi în 
sectorul agricol şi din 
industria alimentară şi care 
se încadrează în condiţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 7. 
Prevederea se aplică până la 
data de 31 decembrie 2028 
inclusiv."

189. Art. 155: Categorii de 
venituri supuse contribuţiei 
de asigurări sociale de 
sănătate 
(1)Contribuabilii la sistemul 
de asigurări sociale de 
sănătate, prevăzuţi la art. 
153 alin. (1) lit. a)-d), 
datorează, după caz, 
contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate pentru 
veniturile din România şi 
din afara României, cu 
respectarea legislaţiei 
europene aplicabile în 
domeniul securităţii sociale, 
precum şi a acordurilor 

77.La articolul 155, 
alineatul (1) litera d) şi 
alineatul (2) se modifică şi 
vor avea următorul 
cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"d) venituri din asocierea cu 
o persoană juridică, 
contribuabil potrivit titlului 

 Nemodificat   
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privind sistemele de 
securitate socială la care 
România este parte, pentru 
care există obligaţia 
declarării în România, 
realizate din următoarele 
categorii de venituri: 
 
d)venituri din asocierea cu o 
persoană juridică, 
contribuabil potrivit 
prevederilor titlului II, 
titlului III sau Legii nr. 
170/2016, pentru care sunt 
aplicabile prevederile art. 
125; 

II sau titlului III, pentru care 
sunt aplicabile prevederile 
art. 125; 
............................................ 

190. (2)Pentru veniturile 
prevăzute la alin. (1) se 
datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate 
şi în cazul în care acestea 
sunt realizate de persoanele 
fizice aflate în situaţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 1-4. 

(2) Pentru veniturile 
prevăzute la alin. (1) se 
datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate 
şi în cazul în care acestea 
sunt realizate de persoanele 
fizice aflate în situaţiile 
prevăzute la art. 60 pct. 1-
3." 
 
 

   



 

163 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

191. Art. 157: Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate în cazul 
persoanelor fizice care 
realizează venituri din 
salarii sau asimilate 
salariilor 
Baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate, în cazul 
persoanelor fizice care 
realizează venituri din 
salarii sau asimilate 
salariilor, în ţară şi în 
străinătate, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei 
europene aplicabile în 
domeniul securităţii sociale, 
precum şi a acordurilor 
privind sistemele de 
securitate socială la care 
România este parte, o 
reprezintă câştigul brut care 
include: 
 
m)indemnizaţia de delegare, 
indemnizaţia de detaşare, 

78.La articolul 157 
alineatul (1), litera m) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"m) indemnizaţia de 
delegare, indemnizaţia de 
detaşare, inclusiv 
indemnizaţia specifică 
detaşării transnaţionale, 
prestaţiile suplimentare 
primite de lucrătorii mobili 
prevăzuţi de Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2008, cu 
modificările ulterioare, 
precum şi orice alte sume de 

 Nemodificat   
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inclusiv indemnizaţia 
specifică detaşării 
transnaţionale, prestaţiile 
suplimentare primite de 
salariaţi în baza clauzei de 
mobilitate, precum şi orice 
alte sume de aceeaşi natură, 
altele decât cele acordate 
pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi 
cazare, primite de salariaţi 
potrivit legislaţiei în 
materie, pe perioada 
desfăşurării activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate, în interesul 
serviciului, pentru partea 
care depăşeşte plafonul 
neimpozabil stabilit astfel: 

aceeaşi natură, altele decât 
cele acordate pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare, primite 
de salariaţi potrivit 
legislaţiei în materie, pe 
perioada desfăşurării 
activităţii în altă localitate, 
în ţară sau în străinătate, în 
interesul serviciului, pentru 
partea care depăşeşte 
plafonul neimpozabil stabilit 
astfel: 

192. (i)în ţară, 2,5 ori nivelul 
legal stabilit pentru 
indemnizaţie, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 

(i)în ţară, 2,5 ori nivelul 
legal stabilit pentru 
indemnizaţie, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
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muncă ocupat; 
 

muncă ocupat; 

193. (ii)în străinătate, 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
diurnă prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul român trimis în 
străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat. 
 

(ii)în străinătate, 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
diurnă, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul român trimis în 
străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat. 

   

194. Plafonul aferent valorii a 3 
salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat se calculează 
prin raportarea celor 3 
salarii la numărul de zile 
lucrătoare din luna 
respectivă, iar rezultatul se 
multiplică cu numărul de 
zile din perioada de 
delegare/detaşare/desfăşurar
e a activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 

Plafonul aferent valorii a 3 
salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat se calculează 
prin raportarea celor 3 
salarii la numărul de zile 
lucrătoare din luna 
respectivă, iar rezultatul se 
multiplică cu numărul de 
zile din perioada de 
delegare/detaşare/desfăşurar
e a activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
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străinătate; străinătate;"
195.  79.La articolul 157 

alineatul (1), după litera ţ) 
se introduce o nouă literă, 
lit. u), cu următorul 
cuprins: 
"u) veniturile prevăzute la 
art. 142 lit. aa1), pentru 
partea care depăşeşte 
limitele prevăzute la 
respectiva dispoziţie;"

 Nemodificat   

196. Art. 168: Stabilirea şi 
plata contribuţiei de 
asigurări sociale de 
sănătate 

80. La articolul 168, după 
alineatul (6) se introduce 
un nou alineat, alin. (61), 
cu următorul cuprins: 
 
"(61) Prevederile art. 146 
alin. (56)-(59) şi ale art. 154 
alin. (1) lit. r) şi s) se aplică 
în mod corespunzător."

 Nemodificat   

197.  
 
Art. 170: Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate 
de persoanele fizice care 
realizează veniturile 

81.Articolul 170 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 170: Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate 
de persoanele fizice care 

 9. La articolul I punctul 
81, literele a) – c) ale 
alineatului (4) al 
articolului 170 se modifica 
si vor avea urmatorul 
cuprins: 
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prevăzute la art. 155 alin. 
(1) lit. b)-h) 

realizează veniturile 
prevăzute la art. 155 alin. 
(1) lit. b)-h)

198. (1)Persoanele fizice care 
realizează veniturile 
prevăzute la art. 155 alin. 
(1) lit. b)-h), din una sau 
mai multe surse şi/sau 
categorii de venituri, 
datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate, 
dacă estimează pentru anul 
curent venituri a căror 
valoare cumulată este cel 
puţin egală cu 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120. 
 

(1) Persoanele fizice care 
realizează veniturile 
prevăzute la art. 155 alin. 
(1) lit. b)-h), din una sau 
mai multe surse şi/sau 
categorii de venituri, 
datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate 
la o bază de calcul stabilită 
potrivit alin. (4), dacă 
estimează pentru anul curent 
venituri a căror valoare 
cumulată este cel puţin 
egală cu 6 salarii minime 
brute pe ţară, în vigoare la 
termenul de depunere a 
declaraţiei prevăzute la art. 
120. 

   

199. (2)Încadrarea în plafonul 
anual de cel puţin 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120 se 

(2) Încadrarea în plafonul 
anual de cel puţin 6, 12 sau 
24 de salarii minime brute 
pe ţară, după caz, în vigoare 
la termenul de depunere a 
declaraţiei prevăzute la art. 
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efectuează prin cumularea 
veniturilor prevăzute la art. 
155 alin. (1) lit. b)-h), după 
cum urmează: 
 
 

120, se efectuează prin 
cumularea veniturilor 
prevăzute la art. 155 alin. 
(1) lit. b)-h), după cum 
urmează: 

200. a)venitul net/brut sau norma 
de venit din activităţi 
independente, stabilite 
potrivit art. 68, 681 şi 69, 
după caz; 
 

a) venitul net/brut sau 
norma de venit din activităţi 
independente, stabilite 
potrivit art. 68, 681 şi 69, 
după caz; 

   

201. b)venitul net din drepturi de 
proprietate intelectuală, 
stabilit după acordarea cotei 
de cheltuieli forfetare 
prevăzute la art. 72 şi 721, 
precum şi venitul net din 
drepturi de proprietate 
intelectuală determinat 
potrivit prevederilor art. 73; 
 

b) venitul net din drepturi de 
proprietate intelectuală, 
stabilit după acordarea cotei 
de cheltuieli forfetare 
prevăzute la art. 72 şi 721, 
precum şi venitul net din 
drepturi de proprietate 
intelectuală determinat 
potrivit prevederilor art. 73; 

   

202. c)venitul net distribuit din 
asocieri cu persoane 
juridice, contribuabili 
potrivit prevederilor titlului 
II, titlului III sau Legii nr. 

c) venitul net distribuit din 
asocieri cu persoane 
juridice, contribuabili 
potrivit prevederilor titlului 
II sau titlului III, determinat 
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170/2016, determinat 
potrivit prevederilor art. 125 
alin. (8) şi (9); 

potrivit prevederilor art. 125 
alin. (8) şi (9); 

203. d)venitul net sau norma de 
venit, după caz, pentru 
veniturile din cedarea 
folosinţei bunurilor, stabilite 
potrivit art. 84-87; 
 

d) venitul brut, venitul net 
sau norma de venit, după 
caz, pentru veniturile din 
cedarea folosinţei bunurilor, 
stabilite potrivit art. 84-87; 

   

204. e)venitul şi/sau câştigul net 
din investiţii, stabilit 
conform art. 94-97. În cazul 
veniturilor din dobânzi se 
iau în calcul sumele 
încasate, iar în cazul 
veniturilor din dividende se 
iau în calcul dividendele 
încasate, distribuite 
începând cu anul 2018; 
 

e) venitul şi/sau câştigul net 
din investiţii, stabilit 
conform art. 94-97. În cazul 
veniturilor din dobânzi se 
iau în calcul sumele 
încasate, iar în cazul 
veniturilor din dividende se 
iau în calcul dividendele 
încasate, distribuite 
începând cu anul 2018; 

   

205. f)venitul net sau norma de 
venit, după caz, pentru 
veniturile din activităţi 
agricole, silvicultură şi 
piscicultură, stabilite 
potrivit art. 104-106; 

f) venitul net sau norma de 
venit, după caz, pentru 
veniturile din activităţi 
agricole, silvicultură şi 
piscicultură, stabilite potrivit 
art. 104-106;

   

206. g)venitul brut şi/sau venitul g) venitul brut şi/sau venitul 
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impozabil din alte surse, 
stabilit potrivit art. 114-116. 

impozabil din alte surse, 
stabilit potrivit art. 114-116.

207. (3)La încadrarea în plafonul 
prevăzut la alin. (2) nu se 
iau în calcul veniturile 
neimpozabile, prevăzute la 
art. 93 şi 105. 

(3) La încadrarea în plafonul 
prevăzut la alin. (2) nu se 
iau în calcul veniturile 
neimpozabile, prevăzute la 
art. 93 şi 105.

   

208. (4)Baza anuală de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate în cazul 
persoanelor care realizează 
venituri din cele prevăzute 
la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) 
o reprezintă echivalentul a 
12 salarii minime brute pe 
ţară, în vigoare la termenul 
de depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120. 

(4) Baza anuală de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate în cazul 
persoanelor care realizează 
venituri din cele prevăzute 
la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) 
o reprezintă: 

 nemodificat  

209.  a) nivelul a 6 salarii minime 
brute pe ţară, în vigoare la 
termenul de depunere a 
declaraţiei prevăzute la art. 
120, în cazul veniturilor 
realizate cuprinse între 6 şi 
12 salarii minime brute pe 
ţară; 

 a) nivelul a 6 salarii minime 
brute pe ţară, în vigoare la 
termenul de depunere a 
declaraţiei prevăzute la art. 
120, în cazul veniturilor 
realizate cuprinse între 6 
salarii minime brute pe 
ţară, inclusiv şi 12 salarii 
minime brute pe ţară;
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Autor: Miklós Zoltán, grup 
UDMR

210.  b) nivelul de 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, în 
cazul veniturilor realizate 
cuprinse între 12 şi 24 de 
salarii minime brute pe ţară; 

 b) nivelul de 12 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, în 
cazul veniturilor realizate 
cuprinse între 12 salarii 
minime brute pe ţară, 
inclusiv şi 24 de salarii 
minime brute pe ţară; 
 
Autor: Miklós Zoltán, grup 
UDMR

 

211.  c) nivelul de 24 de salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, în 
cazul veniturilor realizate de 
peste 24 de salarii minime 
brute pe ţară." 

 c) nivelul de 24 de salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120, în 
cazul veniturilor realizate 
cel putin egale cu 24 de 
salarii minime brute pe 
ţară." 
Autor: Miklós Zoltán, grup 
UDMR
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212. Art. 174: Stabilirea, 
declararea şi plata 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate în cazul 
persoanelor care realizează 
venituri din cele prevăzute 
la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) 

82.La articolul 174, după 
alineatul (3) se introduc 
două noi alineate, alin. (31) 
şi (32), cu următorul 
cuprins: 
"(31) Persoanele fizice care 
realizează venituri din cele 
prevăzute la art. 155 alin. 
(1) lit. b)-h), cu excepţia 
celor pentru care plătitorii 
de venituri prevăzuţi la alin. 
(2) stabilesc şi declară 
contribuţia, depun declaraţia 
unică privind impozitul pe 
venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele 
fizice, prevăzută la art. 122, 
până la termenul de 25 mai 
inclusiv al anului următor 
celui pentru care se 
stabileşte contribuţia 
datorată, dacă realizează 
venituri peste plafoanele 
prevăzute la art. 170 alin. 
(2), după caz. 
 
 

 Nemodificat   
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213.  (32) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (31), în 
situaţia în care venitul 
realizat se încadrează în 
acelaşi plafon cu venitul 
estimat, contribuabilii nu au 
obligaţia depunerii 
declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice, 
prevăzută la art. 122, în 
vederea stabilirii 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate."

   

214.  
 
(5)Pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din 
drepturi de proprietate 
intelectuală, din activităţi 
independente în baza 
contractelor de activitate 
sportivă, din arendă, din 
asocieri cu persoane juridice 
contribuabili potrivit 
titlurilor II şi III sau Legii 

83.La articolul 174, 
alineatele (5) şi (6) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"(5) Pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din 
drepturi de proprietate 
intelectuală, din activităţi 
independente în baza 
contractelor de activitate 
sportivă, din arendă, din 
asocieri cu persoane juridice 

 Nemodificat   
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nr. 170/2016, pentru care 
impozitul se reţine la sursă, 
obţinut de la un singur 
plătitor de venit, iar nivelul 
net sau brut, după caz, 
estimat al acestor venituri, 
pentru anul curent, este cel 
puţin egal cu 12 salarii 
minime brute pe ţară în 
vigoare în anul pentru care 
se datorează contribuţia, 
plătitorul de venit are 
obligaţia să calculeze, să 
reţină şi să plătească 
contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, precum 
şi să depună declaraţia 
menţionată la art. 147 alin. 
(1). Declaraţia se depune 
până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei pentru 
care se plătesc veniturile. În 
contractul încheiat între 
părţi se desemnează 
plătitorul de venit în vederea 
calculării, reţinerii şi plăţii 
contribuţiei prin reţinere la 

contribuabili potrivit 
titlurilor II sau III, pentru 
care impozitul se reţine la 
sursă, obţinut de la un 
singur plătitor de venit, iar 
nivelul net sau brut, după 
caz, estimat al acestor 
venituri, pentru anul curent, 
este cel puţin egal cu 6 
salarii minime brute pe ţară 
în vigoare în anul pentru 
care se datorează 
contribuţia, plătitorul de 
venit are obligaţia să 
calculeze la o bază de calcul 
stabilită potrivit art. 170 
alin. (4), să reţină şi să 
plătească contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate, 
precum şi să depună 
declaraţia menţionată la art. 
147 alin. (1). Declaraţia se 
depune până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare 
celei pentru care se plătesc 
veniturile. În contractul 
încheiat între părţi se 
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sursă, în anul în curs. 
Nivelul contribuţiei 
calculate şi reţinute la 
fiecare plată de către 
plătitorul de venit este cel 
stabilit de părţi, până la 
concurenţa contribuţiei 
anuale datorate. Plătitorii de 
venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală sau 
din activităţi independente 
în baza contractelor de 
activitate sportivă, care au 
obligaţia calculării, reţinerii, 
plăţii şi declarării 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate, sunt cei 
prevăzuţi la art. 72 alin. (2) 
şi art. 681 alin. (2). 

desemnează plătitorul de 
venit în vederea calculării, 
reţinerii şi plăţii contribuţiei 
prin reţinere la sursă, în anul 
în curs. Nivelul contribuţiei 
calculate şi reţinute la 
fiecare plată de către 
plătitorul de venit este cel 
stabilit de părţi, până la 
concurenţa contribuţiei 
anuale datorate. Plătitorii de 
venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală sau 
din activităţi independente 
în baza contractelor de 
activitate sportivă, care au 
obligaţia calculării, reţinerii, 
plăţii şi declarării 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate, sunt cei 
prevăzuţi la art. 72 alin. (2) 
şi art. 681 alin. (2).

215. (6)În situaţia în care, 
veniturile prevăzute la alin. 
(5) sunt realizate din mai 
multe surse şi/sau categorii 
de venituri, iar veniturile 

(6) În situaţia în care 
veniturile prevăzute la alin. 
(5) sunt realizate din mai 
multe surse şi/sau categorii 
de venituri, iar veniturile 
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nete estimate a se realiza de 
la cel puţin un plătitor de 
venit sunt egale sau mai 
mari decât nivelul a 12 
salarii minime brute pe ţară 
în vigoare în anul pentru 
care se datorează 
contribuţia, contribuabilul 
desemnează, prin contractul 
încheiat între părţi, plătitorul 
de venit care are obligaţia 
calculării, reţinerii, plăţii şi 
declarării contribuţiei şi de 
la care venitul realizat este 
cel puţin egal cu 12 salarii 
minime brute pe ţară. 
Plătitorul de venit desemnat 
depune declaraţia 
menţionată la art. 147 alin. 
(1) până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare 
celei pentru care se plătesc 
veniturile. Nivelul 
contribuţiei calculate şi 
reţinute la fiecare plată de 
către plătitorul de venit este 
cel stabilit de părţi, până la 

nete, brute sau impozabile, 
după caz, estimate a se 
realiza de la cel puţin un 
plătitor de venit sunt egale 
sau mai mari decât nivelul a 
6 salarii minime brute pe 
ţară în vigoare în anul 
pentru care se datorează 
contribuţia, contribuabilul 
desemnează, prin contractul 
încheiat între părţi, plătitorul 
de venit de la care venitul 
realizat este cel puţin egal 
cu 6 salarii minime brute pe 
ţară şi care are obligaţia să 
calculeze la o bază de calcul 
stabilită potrivit art. 170 
alin. (4), să reţină, să 
plătească şi să declare 
contribuţia pentru anul în 
curs. Plătitorul de venit 
desemnat depune declaraţia 
menţionată la art. 147 alin. 
(1) până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare 
celei pentru care se plătesc 
veniturile. Nivelul 



 

177 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

concurenţa contribuţiei 
datorate. Plătitorii de venit 
din drepturi de proprietate 
intelectuală care au obligaţia 
calculării, reţinerii, plăţii şi 
declarării contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate 
sunt prevăzuţi la art. 72 alin. 
(2). 

contribuţiei calculate şi 
reţinute la fiecare plată de 
către plătitorul de venit este 
cel stabilit de părţi, până la 
concurenţa contribuţiei 
datorate." 

216.  84.La articolul 174, după 
alineatul (6) se introduc 
două noi alineate, alin. (61) 
şi (62), cu următorul 
cuprins: 
"(61) Contribuabilii care 
realizează venituri din 
drepturi de proprietate 
intelectuală, din activităţi 
independente în baza 
contractelor de activitate 
sportivă, din arendă, din 
asocieri cu persoane juridice 
contribuabili potrivit 
titlurilor II sau III, pentru 
care s-au aplicat prevederile 
alin. (6), contribuţia reţinută 
de către plătitorul de venit 

 Nemodificat   
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fiind aferentă unei baze de 
calcul mai mici decât 
nivelul a 12 sau 24 de salarii 
minime brute pe ţară, iar 
nivelul venitului net sau 
brut, după caz, cumulat 
realizat este cel puţin egal 
cu 12, respectiv 24 de salarii 
minime brute pe ţară, au 
obligaţia depunerii 
declaraţiei prevăzute la alin. 
(31), în vederea stabilirii 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate aferente 
unei baze de calcul egale cu 
nivelul a 12, respectiv 24 de 
salarii minime brute pe ţară 
în vigoare în anul pentru 
care se datorează 
contribuţia. În acest caz, 
contribuţia reţinută de către 
plătitorul de venit este luată 
în calcul la stabilirea 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate 
de către respectivii 
contribuabili.
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217.  (62) În situaţia prevăzută la 
alin. (61), plătitorii de 
venituri eliberează la 
solicitarea contribuabililor 
care au obligaţia depunerii 
declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice, 
prevăzută la art. 122, o 
informare cu privire la 
nivelul contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate 
reţinute la sursă."

   

218.  
 
 
 
 
(7)Prevederile alin. (5) şi (6) 
nu se aplică în cazul în care 
nivelul venitului net din 
drepturi de proprietate 
intelectuală, al venitului brut 
în baza contractelor de 
activitate sportivă, al 
venitului net din arendă sau 

85.La articolul 174, 
alineatele (7), (71), (10), 
(101), (15), (17), (18) şi 
(181) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
"(7) Prevederile alin. (5) şi 
(6) nu se aplică în cazul în 
care nivelul venitului net din 
drepturi de proprietate 
intelectuală, al venitului brut 
în baza contractelor de 
activitate sportivă, al 
venitului impozabil din 

 Nemodificat   
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din asocieri cu persoane 
juridice contribuabili 
potrivit titlurilor II şi III sau 
Legii nr. 170/2016, pentru 
care impozitul se reţine la 
sursă, estimat a se realiza pe 
fiecare sursă şi/sau categorie 
de venit, este sub nivelul a 
12 salarii minime brute pe 
ţară în vigoare în anul 
pentru care se datorează 
contribuţia, dar venitul net 
cumulat este cel puţin egal 
cu 12 salarii minime brute 
pe ţară. În această situaţie, 
contribuabilul are obligaţia 
depunerii declaraţiei 
prevăzute la alin. (3) la 
termenele şi în condiţiile 
stabilite. 

arendă sau al venitului net 
din asocieri cu persoane 
juridice contribuabili 
potrivit titlului II sau III, 
pentru care impozitul se 
reţine la sursă, estimat a se 
realiza pe fiecare sursă 
şi/sau categorie de venit, 
este sub nivelul a 6 salarii 
minime brute pe ţară în 
vigoare în anul pentru care 
se datorează contribuţia, dar 
nivelul venitului cumulat 
este cel puţin egal cu 6 
salarii minime brute pe ţară. 
În această situaţie, 
contribuabilul are obligaţia 
depunerii declaraţiei 
prevăzute la alin. (3) la 
termenele şi în condiţiile 
stabilite.

219. (71)Prin excepţie de la 
prevederile alin. (5), în 
cazul persoanelor fizice care 
realizează de la mai mulţi 
plătitori venituri din drepturi 
de proprietate intelectuală, 

(71) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (5), în 
cazul persoanelor fizice care 
realizează de la mai mulţi 
plătitori venituri din drepturi 
de proprietate intelectuală, 
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în baza contractelor de 
activitate sportivă, din 
arendă, din asocieri cu 
persoane juridice, sub 
nivelul a 12 salarii minime 
brute pe ţară, dar cumulate 
aceste venituri se situează 
peste nivelul a 12 salarii 
minime brute pe ţară, şi au 
depus la organul fiscal 
declaraţia unică privind 
impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice, iar în 
cursul anului încheie cu un 
plătitor de venit un contract 
a cărui valoare este peste 
plafonul de 12 salarii 
minime brute pe ţară, nu se 
aplică reţinerea la sursă a 
contribuţiei. În această 
situaţie se aplică sistemul de 
impozitare prin 
autoimpunere, iar stabilirea 
contribuţiei se face prin 
declaraţia unică privind 
impozitul pe venit şi 

în baza contractelor de 
activitate sportivă, din 
arendă, din asocieri cu 
persoane juridice, sub 
nivelul a 6 salarii minime 
brute pe ţară, dar cumulate 
aceste venituri se situează 
peste nivelul a 6 salarii 
minime brute pe ţară, şi au 
depus la organul fiscal 
declaraţia unică privind 
impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice, iar în 
cursul anului încheie cu un 
plătitor de venit un contract 
a cărui valoare este peste 
plafonul de 6 salarii minime 
brute pe ţară, nu se aplică 
reţinerea la sursă a 
contribuţiei. În această 
situaţie se aplică sistemul de 
impozitare prin 
autoimpunere, iar stabilirea 
contribuţiei se face prin 
declaraţia unică privind 
impozitul pe venit şi 
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contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice. 

contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice. 
...........................................

220. (10)Persoanele fizice care 
încep în cursul anului fiscal 
să realizeze venituri, din 
cele prevăzute la art. 155 lit. 
b)-h), iar venitul net anual 
cumulat din una sau mai 
multe surse şi/sau categorii 
de venituri, cu excepţia 
veniturilor din drepturi de 
proprietate intelectuală, din 
arendă sau din asocieri cu 
persoane juridice, 
contribuabili potrivit 
prevederilor titlului II, 
titlului III sau Legii nr. 
170/2016, pentru care 
impozitul se reţine la sursă, 
estimat a se realiza pentru 
anul curent este cel puţin 
egal cu nivelul a 12 salarii 
minime brute pe ţară, sunt 
obligate să depună 
declaraţia prevăzută la alin. 
(3) în termen de 30 de zile 

(10) Persoanele fizice care 
încep în cursul anului fiscal 
să realizeze venituri, din 
cele prevăzute la art. 155 lit. 
b)-h), iar venitul net anual 
cumulat din una sau mai 
multe surse şi/sau categorii 
de venituri, cu excepţia 
veniturilor din drepturi de 
proprietate intelectuală, din 
arendă sau din asocieri cu 
persoane juridice, 
contribuabili potrivit 
prevederilor titlului II sau 
titlului III, pentru care 
impozitul se reţine la sursă, 
estimat a se realiza pentru 
anul curent, este cel puţin 
egal cu nivelul a 6 salarii 
minime brute pe ţară, sunt 
obligate să depună 
declaraţia prevăzută la alin. 
(3) în termen de 30 de zile 
de la data producerii 
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de la data producerii 
evenimentului. Salariul 
minim brut pe ţară garantat 
în plată este cel în vigoare la 
termenul de depunere a 
declaraţiei prevăzute la art. 
120. 

evenimentului. Salariul 
minim brut pe ţară garantat 
în plată este cel în vigoare la 
termenul de depunere a 
declaraţiei prevăzute la art. 
120. 

221. (101)Prin excepţie de la 
prevederile alin. (10), 
persoanele fizice prevăzute 
la art. 180 alin. (1) lit. b) sau 
c), care au optat pentru plata 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate şi încep 
în cursul anului fiscal să 
realizeze venituri din cele 
prevăzute la art. 155 lit. b)-
h), depun declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice 
prevăzută la art. 122, dacă 
veniturile realizate sunt cel 
puţin egale cu nivelul a 12 
salarii minime brute pe ţară. 
În acest caz, contribuţia 
datorată potrivit art. 180 

(101) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (10), 
persoanele fizice prevăzute 
la art. 180 alin. (1) lit. b) sau 
c), care au optat pentru plata 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate şi încep 
în cursul anului fiscal să 
realizeze venituri din cele 
prevăzute la art. 155 lit. b)-
h), depun declaraţia unică 
privind impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale datorate 
de persoanele fizice 
prevăzută la art. 122, dacă 
veniturile realizate sunt cel 
puţin egale cu nivelul a 6 
salarii minime brute pe ţară. 
În acest caz, contribuţia 
datorată potrivit art. 180 
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alin. (2) pentru anul în care 
au fost realizate veniturile 
este luată în calcul la 
stabilirea contribuţiei anuale 
calculate potrivit alin. (1). 

alin. (2) pentru anul în care 
au fost realizate veniturile 
este luată în calcul la 
stabilirea contribuţiei anuale 
calculate potrivit alin. (1). 
...........................................

222. (15)Persoanele fizice al 
căror venit estimat se 
modifică în cursul anului în 
care se realizează veniturile 
şi nu se mai încadrează în 
plafonul prevăzut la art. 170 
alin. (1) îşi pot modifica 
contribuţia datorată prin 
rectificarea venitului 
estimat, prin depunerea 
declaraţiei prevăzute la alin. 
(3), oricând până la 
împlinirea termenului legal 
de depunere a declaraţiei 
unice privind impozitul pe 
venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele 
fizice, prevăzute la art. 122. 

(15) Persoanele fizice al 
căror venit estimat se 
modifică în cursul anului în 
care se realizează veniturile 
şi nu se mai încadrează în 
plafonul prevăzut la art. 170 
alin. (2) îşi pot modifica 
contribuţia datorată prin 
rectificarea venitului 
estimat, prin depunerea 
declaraţiei prevăzute la alin. 
(3), oricând până la 
împlinirea termenului legal 
de depunere a declaraţiei 
unice privind impozitul pe 
venit şi contribuţiile sociale 
datorate de persoanele 
fizice, prevăzute la art. 122. 
......................................... 
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223. (17)În situaţia în care 
persoanele fizice au estimat 
pentru anul curent un venit 
net anual cumulat din una 
sau mai multe surse şi/sau 
categorii de venituri, mai 
mic decât nivelul a 12 salarii 
minime brute pe ţară, iar 
venitul net anual cumulat 
realizat este cel puţin egal 
cu nivelul a 12 salarii 
minime pe ţară, în vigoare 
în anul pentru care se 
datorează contribuţia, 
acestea datorează 
contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate la nivelul 
a 12 salarii minime pe ţară 
şi au obligaţia depunerii 
declaraţiei prevăzute la art. 
122, până la data de 25 mai 
inclusiv a anului următor 
celui de realizare a 
veniturilor, în vederea 
definitivării contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate. 

(17) În situaţia în care 
persoanele fizice au estimat 
pentru anul curent un venit 
net anual cumulat din una 
sau mai multe surse şi/sau 
categorii de venituri mai 
mic decât nivelul a 6 salarii 
minime brute pe ţară, iar 
venitul net anual cumulat 
realizat este cel puţin egal 
cu nivelul a 6 salarii minime 
pe ţară, în vigoare în anul 
pentru care se datorează 
contribuţia, acestea 
datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate 
la o bază de calcul stabilită 
potrivit art. 170 alin. (4) şi 
au obligaţia depunerii 
declaraţiei prevăzute la art. 
122, până la data de 25 mai 
inclusiv a anului următor 
celui de realizare a 
veniturilor, în vederea 
definitivării contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate. 
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224. (18)În cazul în care 
persoanele fizice aflate în 
situaţia prevăzută la art. 170 
alin. (1) realizează un venit 
net anual cumulat sub 
nivelul a 12 salarii minime 
brute pe ţară, iar în anul 
fiscal precedent nu au avut 
calitatea de salariat şi nu s-
au încadrat în categoriile de 
persoane exceptate de la 
plata contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate 
prevăzute la art. 154 alin. 
(1), acestea datorează 
contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate la o bază 
de calcul echivalentă cu 6 
salarii minime brute pe ţară 
şi depun declaraţia 
prevăzută la art. 122, până la 
data de 25 mai inclusiv a 
anului următor celui de 
realizare a veniturilor, în 
vederea definitivării 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate. 

(18) În cazul în care 
persoanele fizice aflate în 
situaţia prevăzută la art. 170 
alin. (1) realizează un venit 
net anual cumulat sub 
nivelul a 6 salarii minime 
brute pe ţară, iar în anul 
fiscal precedent nu au avut 
calitatea de salariat şi nu s-
au încadrat în categoriile de 
persoane exceptate de la 
plata contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate 
prevăzute la art. 154 alin. 
(1), acestea datorează 
contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate la o bază 
de calcul echivalentă cu 6 
salarii minime brute pe ţară 
şi depun declaraţia 
prevăzută la art. 122, până la 
data de 25 mai inclusiv a 
anului următor celui de 
realizare a veniturilor, în 
vederea definitivării 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate.
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225. (181)Prevederile alin. (18) 
se aplică şi în cazul în care 
persoanele fizice aflate în 
situaţia prevăzută la art. 170 
alin. (1) au estimat venituri 
cumulate cel puţin egale cu 
12 salarii minime brute pe 
ţară, iar până la termenul 
prevăzut pentru depunerea 
declaraţiei de la art. 122 au 
procedat la corectarea 
declaraţiei iniţiale prin 
depunerea unei declaraţii 
rectificative, ca urmare a 
realizării de venituri sub 
plafon. 

(181) Prevederile alin. (18) 
se aplică şi în cazul în care 
persoanele fizice aflate în 
situaţia prevăzută la art. 170 
alin. (1) au estimat venituri 
cumulate cel puţin egale cu 
6 salarii minime brute pe 
ţară, iar până la termenul 
prevăzut pentru depunerea 
declaraţiei de la art. 122 au 
procedat la corectarea 
declaraţiei iniţiale prin 
depunerea unei declaraţii 
rectificative, ca urmare a 
realizării de venituri sub 
plafon."

   

226. Art.180. - Contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate 
datorata de către persoanele 
fizice care optează pentru 
plata contribuţiei 
(1)Următoarele persoane 
fizice pot opta pentru plata 
contribuţiei: 
a)persoanele fizice care au 
estimat pentru anul curent 
venituri anuale cumulate din 

86.La articolul 180 
alineatul (1), litera a) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
"a) persoanele fizice care au 
estimat pentru anul curent 
venituri anuale cumulate din 
cele prevăzute la art. 155 lit. 

 Nemodificat   
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cele prevăzute la art. 155 lit. 
b)-h), sub nivelul plafonului 
minim prevăzut la art. 170 
alin. (2); 

b)-h), sub nivelul a 6 salarii 
minime brute pe ţară, în 
vigoare la termenul de 
depunere a declaraţiei 
prevăzute la art. 120;"

227. Art. 2204: Baza de calcul al 
contribuţiei asiguratorii 
pentru muncă 
(1)Baza lunară de calcul al 
contribuţiei asiguratorii 
pentru muncă o reprezintă 
suma câştigurilor brute 
realizate din salarii şi 
venituri asimilate salariilor, 
în ţară şi în străinătate, cu 
respectarea prevederilor 
legislaţiei europene 
aplicabile în domeniul 
securităţii sociale, precum şi 
a acordurilor privind 
sistemele de securitate 
socială la care România este 
parte, care include: 
h)indemnizaţia de delegare, 
indemnizaţia de detaşare, 
inclusiv indemnizaţia 
specifică detaşării 

87.La articolul 
2204 alineatul (1), litera h) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"h) indemnizaţia de 
delegare, indemnizaţia de 
detaşare, inclusiv 
indemnizaţia specifică 
detaşării transnaţionale, 
prestaţiile suplimentare 
primite de lucrătorii mobili 
prevăzuţi în Hotărârea 
Guvernului nr. 38/2008, cu 
modificările ulterioare, 
precum şi orice alte sume de 
aceeaşi natură, altele decât 
cele acordate pentru 
acoperirea cheltuielilor de 
transport şi cazare, primite 
de salariaţi potrivit 
legislaţiei în materie, pe 
perioada desfăşurării 

 Nemodificat   
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transnaţionale, prestaţiile 
suplimentare primite de 
salariaţi în baza clauzei de 
mobilitate, precum şi orice 
alte sume de aceeaşi natură, 
altele decât cele acordate 
pentru acoperirea 
cheltuielilor de transport şi 
cazare, primite de salariaţi 
potrivit legislaţiei în 
materie, pe perioada 
desfăşurării activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate, în interesul 
serviciului, pentru partea 
care depăşeşte plafonul 
neimpozabil stabilit astfel: 

activităţii în altă localitate, 
în ţară sau în străinătate, în 
interesul serviciului, pentru 
partea care depăşeşte 
plafonul neimpozabil stabilit 
astfel: 

228. (i)în ţară, 2,5 ori nivelul 
legal stabilit pentru 
indemnizaţie, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat; 

(i)în ţară, 2,5 ori nivelul 
legal stabilit pentru 
indemnizaţie, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul autorităţilor şi 
instituţiilor publice, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat; 
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229. (ii)în străinătate, 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
diurnă, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul român trimis în 
străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat. 

(ii)în străinătate, 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
diurnă, prin hotărâre a 
Guvernului, pentru 
personalul român trimis în 
străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu 
caracter temporar, în limita 
a 3 salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat.

   

230. Plafonul aferent valorii a 3 
salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat se calculează 
prin raportarea celor 3 
salarii la numărul de zile 
lucrătoare din luna 
respectivă, iar rezultatul se 
multiplică cu numărul de 
zile din perioada de 
delegare/detaşare/desfăşurar
e a activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate; 

Plafonul aferent valorii a 3 
salarii de bază 
corespunzătoare locului de 
muncă ocupat se calculează 
prin raportarea celor 3 
salarii la numărul de zile 
lucrătoare din luna 
respectivă, iar rezultatul se 
multiplică cu numărul de 
zile din perioada de 
delegare/detaşare/desfăşurar
e a activităţii în altă 
localitate, în ţară sau în 
străinătate;" 
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231.  88. La articolul 2204 la 
alineatul (1), după litera 
m) se introduce o nouă 
literă, lit. n), cu următorul 
cuprins: 
"n) veniturile prevăzute la 
art. 142 lit. aa1), pentru 
partea care depăşeşte 
limitele prevăzute la 
respectiva dispoziţie;"

 Nemodificat   

232. TITLUL VI - Impozitul pe 
veniturile obținute din 
România de nerezidenți și 
impozitul pe 
reprezentanțele firmelor 
străine înființate în 
România 
 
Art. 224: Reţinerea 
impozitului din veniturile 
impozabile obţinute din 
România de nerezidenţi 
(4)Impozitul datorat se 
calculează prin aplicarea 
următoarelor cote asupra 
veniturilor brute: 
 

89. La articolul 224 
alineatul (4), litera b) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nemodificat   
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b)5% pentru veniturile din 
dividende prevăzute la art. 
223 alin. (1) lit. a); 

"b) 8% pentru veniturile din 
dividende prevăzute la art. 
223 alin. (1) lit. a);"

233. Art. 229: Scutiri de la impozitul 
prevăzut în prezentul capitol 
(1)Sunt scutite de impozitul pe 
veniturile obţinute din România 
de nerezidenţi următoarele 
venituri: 
c)dividendele plătite de un 
rezident unei persoane juridice 
rezidente într-un alt stat membru 
al Uniunii Europene ori unui 
sediu permanent al unei persoane 
juridice străine dintr-un stat 
membru al Uniunii Europene, 
situat într-un alt stat membru al 
Uniunii Europene, dacă: 
 
1.persoana juridică străină 
beneficiară a dividendelor 
îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: 
(i)este rezidentă într-un stat 
membru al Uniunii 
Europene şi are una dintre 
formele de organizare 
prevăzute în anexa nr. 1 la 
titlul II; 
 

90.La articolul 229 
alineatul (1) litera c) 
punctul 1, subpunctul (i) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"(i)este rezidentă într-un stat 
membru al Uniunii 
Europene şi are una dintre 
formele de organizare 
prevăzute în anexa nr. 1 la 
titlul II sau la art. 43 alin. 
(4) lit. a) pct. (ii);" 
 

 Nemodificat   
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234. 3.rezidentul care plăteşte 
dividendul îndeplineşte 
cumulativ următoarele 
condiţii: 
 
(i)are una dintre formele de 
organizare prevăzute la art. 
43 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau 
în anexa nr. 1 la titlul II şi, 
în temeiul unei convenţii 
privind evitarea dublei 
impuneri încheiate cu un 
stat terţ, nu se consideră că 
este rezidentă în scopul 
impunerii în afara Uniunii 
Europene; 

91.La articolul 229 
alineatul (1) litera c) 
punctul 3, subpunctul (i) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"(i)are una dintre formele de 
organizare prevăzute la art. 
43 alin. (4) lit. b) pct. (i) sau 
în anexa nr. 1 la titlul II şi, 
în temeiul unei convenţii 
privind evitarea dublei 
impuneri încheiate cu un 
stat terţ, nu se consideră că 
este rezidentă în scopul 
impunerii în afara Uniunii 
Europene;"

 Nemodificat   

235.  
 
h)dobânzile şi/sau 
dividendele plătite către 
fonduri de pensii, astfel cum 
sunt ele definite în legislaţia 
statului membru al Uniunii 
Europene sau în unul dintre 
statele Spaţiului Economic 
European, cu condiţia 

92.La articolul 229 
alineatul (1), litera h) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"h) dobânzile plătite către 
fonduri de pensii, astfel cum 
sunt ele definite în legislaţia 
statului membru al Uniunii 
Europene sau a unuia dintre 
statele Spaţiului Economic 

 Nemodificat   
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existenţei unui instrument 
juridic în baza căruia să se 
realizeze schimbul de 
informaţii; 

European, cu condiţia 
existenţei unui instrument 
juridic în baza căruia să se 
realizeze schimbul de 
informaţii;"

236. TITLUL VII - Taxa pe 
valoarea adăugată 
Art. 291: Cotele 
(2)Cota redusă de 9% se 
aplică asupra bazei de 
impozitare pentru 
următoarele prestări de 
servicii şi/sau livrări de 
bunuri: 
 
e)livrarea următoarelor 
bunuri: alimente, inclusiv 
băuturi, cu excepţia 
băuturilor alcoolice, 
destinate consumului uman 
şi animal, animale şi păsări 
vii din specii domestice, 
seminţe, plante şi 
ingrediente utilizate în 
prepararea alimentelor, 
produse utilizate pentru a 
completa sau înlocui 

93.La articolul 291 
alineatul (2), literele e) şi 
h) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
"e) livrarea următoarelor 
bunuri: alimente, inclusiv 
băuturi, cu excepţia 
băuturilor alcoolice şi a 
băuturilor nealcoolice care 
se încadrează la codurile NC 
2202 10 00 şi 2202 99, 
destinate consumului uman 
şi animal, animale şi păsări 
vii din specii domestice, 
seminţe, plante şi 
ingrediente utilizate în 
prepararea alimentelor, 
produse utilizate pentru a 

 Nemodificat   
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

alimentele, cu excepţia celor 
prevăzute la alin. (3) lit. k). 
Prin normele metodologice 
se stabilesc codurile NC 
corespunzătoare acestor 
bunuri; 

completa sau înlocui 
alimentele, cu excepţia celor 
prevăzute la alin. (3) lit. k). 
Prin normele metodologice 
se stabilesc codurile NC 
corespunzătoare acestor 
bunuri; 
...........................................

237. h)livrarea de îngrăşăminte şi 
de pesticide utilizate în 
agricultură, seminţe şi alte 
produse agricole destinate 
însămânţării sau plantării, 
precum şi prestările de 
servicii de tipul celor 
specifice utilizate în sectorul 
agricol, prevăzute prin ordin 
comun al ministrului 
finanţelor publice şi al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale. 

h) livrarea de îngrăşăminte 
şi pesticide de tipul celor 
utilizate în mod normal în 
producţia agricolă, altele 
decât cele prevăzute la lit. l), 
seminţe şi alte produse 
agricole destinate 
însămânţării sau plantării, 
precum şi prestările de 
servicii de tipul celor 
utilizate în mod normal în 
producţia agricolă, 
prevăzute prin ordin comun 
al ministrului finanţelor şi al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale;" 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

238.  94.La articolul 291 
alineatul (2), după litera i) 
se introduc trei noi litere, 
lit. j)-l), cu următorul 
cuprins: 
"j) cazarea în cadrul 
sectorului hotelier sau al 
sectoarelor cu funcţie 
similară, inclusiv închirierea 
terenurilor amenajate pentru 
camping;

 nemodificat   

239.  k) serviciile de restaurant şi 
de catering, cu excepţia 
băuturilor alcoolice şi a 
băuturilor nealcoolice care 
se încadrează la codurile NC 
2202 10 00 şi 2202 99;

   

240.  l) livrarea de îngrăşăminte 
chimice şi de pesticide 
chimice de tipul celor 
utilizate în mod normal în 
producţia agricolă, 
prevăzute prin ordin comun 
al ministrului finanţelor şi al 
ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale;" 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

241. (3)Cota redusă de 5% se 
aplică asupra bazei de 
impozitare pentru 
următoarele livrări de bunuri 
şi prestări de servicii: 
c)livrarea locuinţelor ca 
parte a politicii sociale, 
inclusiv a terenului pe care 
sunt construite. Terenul pe 
care este construită locuinţa 
include şi amprenta la sol a 
locuinţei. În sensul 
prezentului titlu, prin 
locuinţă livrată ca parte a 
politicii sociale se înţelege: 
 
3.livrarea de locuinţe care 
au o suprafaţă utilă de 
maximum 120 mp, exclusiv 
anexele gospodăreşti, a 
căror valoare, inclusiv a 
terenului pe care sunt 
construite, nu depăşeşte 
suma de 450.000 lei, 
exclusiv taxa pe valoarea 
adăugată, achiziţionate de 
persoane fizice. Suprafaţa 

95.La articolul 291 
alineatul (3) litera c), 
punctul 3 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
"3. livrarea de locuinţe care 
au o suprafaţă utilă de 
maximum 120 mp, exclusiv 
anexele gospodăreşti, a 
căror valoare, inclusiv a 
terenului pe care sunt 
construite, nu depăşeşte 
suma de 600.000 lei, 
exclusiv taxa pe valoarea 
adăugată, achiziţionate de 
persoane fizice în mod 
individual sau în comun cu 
altă persoană fizică/alte 
persoane fizice. Suprafaţa 
utilă a locuinţei este cea 
definită prin Legea 
nr. 114/1996, republicată, cu 

 nemodificat   
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

utilă a locuinţei este cea 
definită prin Legea locuinţei 
nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Anexele 
gospodăreşti sunt cele 
definite prin Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Cota redusă se 
aplică numai în cazul 
locuinţelor care în 
momentul livrării pot fi 
locuite ca atare; 

modificările şi completările 
ulterioare. Anexele 
gospodăreşti sunt cele 
definite prin Legea 
nr. 50/1991, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Cota redusă se 
aplică numai în cazul 
locuinţelor care în 
momentul livrării pot fi 
locuite ca atare. Orice 
persoană fizică poate 
achiziţiona, începând cu 
data de 1 ianuarie 2023, în 
mod individual sau în 
comun cu altă persoană 
fizică/alte persoane fizice, o 
singură locuinţă a cărei 
valoare nu depăşeşte suma 
de 600.000 lei, exclusiv 
TVA, cu cota redusă de 
5%;" 

242. 5.livrarea de locuinţe care 
au o suprafaţă utilă de 
maximum 120 mp, exclusiv 
anexele gospodăreşti, a 
căror valoare, inclusiv a 

96.La articolul 291 
alineatul (3) litera c), 
punctul 5 se abrogă. 

 nemodificat   
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nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

terenului pe care sunt 
construite, depăşeşte suma 
de 450.000 lei, dar nu 
depăşeşte suma de 700.000 
lei, exclusiv taxa pe 
valoarea adăugată, 
achiziţionate de persoane 
fizice în mod individual sau 
în comun cu altă persoană 
fizică/alte persoane fizice. 
Suprafaţa utilă a locuinţei 
este cea definită prin Legea 
nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Anexele 
gospodăreşti sunt cele 
definite prin Legea nr. 
50/1991, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Cota redusă se 
aplică numai în cazul 
locuinţelor care în 
momentul livrării pot fi 
locuite ca atare. Orice 
persoană fizică poate 
achiziţiona, începând cu 
data de 1 ianuarie 2022, în 
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Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

mod individual sau în 
comun cu altă persoană 
fizică/alte persoane fizice, o 
singură locuinţă a cărei 
valoare depăşeşte suma de 
450.000 lei, dar nu 
depăşeşte suma de 700.000 
lei, exclusiv TVA, cu cota 
redusă de 5%; 

243. d)cazarea în cadrul 
sectorului hotelier sau al 
sectoarelor cu funcţie 
similară, inclusiv închirierea 
terenurilor amenajate pentru 
camping; 
e)serviciile de restaurant şi 
de catering, cu excepţia 
băuturilor alcoolice, altele 
decât berea care se 
încadrează la codul NC 22 
03 00 10; 

97.La articolul 291 
alineatul (3), literele d) şi 
e) se abrogă. 

 nemodificat   

244. (31)Se organizează 
«Registrul achiziţiilor de 
locuinţe cu cota redusă de 
TVA de 5%», în format 
electronic, pe baza 
informaţiilor din actele 

98.La articolul 291, 
alineatul (31) se abrogă. 

 nemodificat   
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(Legea nr.227/2015) 

Text  
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nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

juridice între vii care au ca 
obiect transferul dreptului 
de proprietate pentru 
locuinţele prevăzute la alin. 
(3) lit. c) pct. 3 şi 5, 
autentificate începând cu 
data de 1 ianuarie 2022. 
Notarii publici au obligaţia: 
a)să verifice îndeplinirea 
condiţiei referitoare la 
achiziţia unei singure 
locuinţe a cărei valoare 
depăşeşte suma de 450.000 
lei, dar nu depăşeşte suma 
de 700.000 lei, exclusiv 
TVA, cu cota redusă de 
TVA de 5%, prin 
consultarea «Registrului 
achiziţiilor de locuinţe cu 
cota redusă de TVA de 
5%», înainte de 
autentificarea actelor 
juridice între vii care au ca 
obiect transferul dreptului 
de proprietate sau plata în 
avans pentru achiziţia unei 
astfel de locuinţe şi, în 
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Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

situaţia în care constată că 
nu este îndeplinită această 
condiţie, să le autentifice 
doar dacă livrarea se 
efectuează cu cota standard 
de TVA; 
b)să completeze «Registrul 
achiziţiilor de locuinţe cu 
cota redusă de TVA de 
5%», la data autentificării 
actelor juridice între vii care 
au ca obiect transferul 
dreptului de proprietate 
pentru locuinţele prevăzute 
la alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5; 
c)să înscrie în actele juridice 
între vii care au ca obiect 
transferul dreptului de 
proprietate sau plata în 
avans pentru achiziţia unei 
locuinţe prevăzute la alin. 
(3) lit. c) pct. 5 menţiuni cu 
privire la respectarea 
obligaţiilor prevăzute la lit. 
a) şi, după caz, la lit. b); 
d)să înscrie în actele juridice 
între vii care au ca obiect 
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

transferul dreptului de 
proprietate pentru locuinţele 
prevăzute la alin. (3) lit. c) 
pct. 3 menţiuni cu privire la 
respectarea obligaţiei 
prevăzute la lit. b); 
e)să înscrie în actele juridice 
între vii care au ca obiect 
transferul dreptului de 
proprietate sau plata în 
avans pentru locuinţele 
prevăzute la alin. (3) lit. c) 
pct. 3 şi 5 cota de TVA 
aplicată, indiferent dacă 
TVA se aplică la preţ sau 
este inclusă în preţ. 

245.  99.La articolul 291, după 
alineatul (32) se introduc 
trei noi alineate, alin. (33)-
(35), cu următorul cuprins:
"(33) Prevederile alin. (2) lit. 
l) se aplică până la data de 
31 decembrie 2031 inclusiv.

 Nemodificat   

246.  (34) Prevederile alin. (3) lit. 
m) şi n) se aplică până la 
data de 31 decembrie 2029 
inclusiv.
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247.  (35) Se organizează 
«Registrul achiziţiilor de 
locuinţe cu cota redusă de 
TVA de 5%, începând cu 1 
ianuarie 2023», în format 
electronic, pe baza 
informaţiilor din actele 
juridice între vii care au ca 
obiect transferul dreptului 
de proprietate pentru 
locuinţele prevăzute la alin. 
(3) lit. c) pct. 3, autentificate 
începând cu data de 1 
ianuarie 2023. Procedura 
privind organizarea 
«Registrului achiziţiilor de 
locuinţe cu cota redusă de 
TVA de 5%, începând cu 1 
ianuarie 2023» se stabileşte 
prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, cu 
consultarea Uniunii 
Naţionale a Notarilor 
Publici din România. 
Notarii publici au obligaţia: 
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248.  a) să verifice îndeplinirea 
condiţiei referitoare la 
achiziţia unei singure 
locuinţe a cărei valoare nu 
depăşeşte suma de 600.000 
lei, exclusiv TVA, cu cota 
redusă de TVA de 5%, prin 
consultarea «Registrului 
achiziţiilor de locuinţe cu 
cota redusă de TVA de 5%, 
începând cu 1 ianuarie 
2023», înainte de 
autentificarea actelor 
juridice între vii care au ca 
obiect transferul dreptului 
de proprietate sau plata în 
avans pentru achiziţia unei 
astfel de locuinţe şi, în 
situaţia în care constată că 
nu este îndeplinită această 
condiţie, să le autentifice 
doar dacă livrarea se 
efectuează cu cota standard 
de TVA;

   

249.  b) să completeze «Registrul 
achiziţiilor de locuinţe cu 
cota redusă de TVA de 5%, 
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începând cu 1 ianuarie 
2023» la data autentificării 
actelor juridice între vii care 
au ca obiect transferul 
dreptului de proprietate 
pentru locuinţele prevăzute 
la alin. (3) lit. c) pct. 3;

250.  c) să înscrie în actele 
juridice între vii care au ca 
obiect transferul dreptului 
de proprietate sau plata în 
avans pentru achiziţia unei 
locuinţe prevăzute la alin. 
(3) lit. c) pct. 3 menţiuni cu 
privire la respectarea 
obligaţiilor prevăzute la lit. 
a) şi, după caz, la lit. b);

   

251.  d) să înscrie în actele 
juridice între vii care au ca 
obiect transferul dreptului 
de proprietate sau plata în 
avans pentru locuinţele 
prevăzute la alin. (3) lit. c) 
pct. 3 cota de TVA aplicată, 
indiferent dacă TVA se 
aplică la preţ sau este 
inclusă în preţ."
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252. TITLUL VIII - Accize și 
alte taxe special 
 
Art. 342: Nivelul accizelor 
 
(2)Prin excepţie de la alin. 
(1) pentru ţigarete, nivelul 
accizelor se aplică de la data 
de 1 aprilie a fiecărui an şi 
este cel prevăzut în anexa 
nr. 1. 

100.La articolul 342, 
alineatul (2) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
"(2) Prin excepţie de la alin. 
(1) pentru ţigarete, tutun fin 
tăiat, destinat rulării în 
ţigarete, ţigări şi ţigări de foi 
şi alte tutunuri de fumat, 
nivelul accizelor se aplică 
de la data de 1 aprilie a 
fiecărui an şi este cel 
prevăzut în anexa nr. 1."

 Nemodificat   

253. Art. 343: Calculul accizelor 
 
(4)Acciza ad valorem se 
calculează prin aplicarea 
procentului legal de 14% 
asupra preţului de vânzare 
cu amănuntul al ţigaretelor 
eliberate pentru consum. 

101.La articolul 343, 
alineatele (4)-(6) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"(4) Acciza ad valorem se 
calculează prin aplicarea 
procentului legal asupra 
preţului de vânzare cu 
amănuntul al ţigaretelor 
eliberate pentru consum. 
Acest procent legal se aplică 
după cum urmează: 
 

 Nemodificat   
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254.  a) 13% asupra preţului de 
vânzare cu amănuntul al 
ţigaretelor eliberate pentru 
consum, pentru perioada 1 
august 2022-31 martie 2023 
inclusiv;

   

255.  b) 12% asupra preţului de 
vânzare cu amănuntul al 
ţigaretelor eliberate pentru 
consum, pentru perioada 1 
aprilie 2023 - 31 martie 
2024 inclusiv;

   

256.  c) 11% asupra preţului de 
vânzare cu amănuntul al 
ţigaretelor eliberate pentru 
consum, pentru perioada 1 
aprilie 2024-31 martie 2025 
inclusiv;

   

257.  d) 10% asupra preţului de 
vânzare cu amănuntul al 
ţigaretelor eliberate pentru 
consum, începând cu 1 
aprilie 2025.

   

258. (5)Acciza specifică 
exprimată în lei/1.000 de 
ţigarete se determină anual, 
pe baza preţului mediu 

(5) Acciza specifică 
exprimată în lei/1.000 de 
ţigarete se determină anual, 
pe baza preţului mediu 
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ponderat de vânzare cu 
amănuntul, a procentului 
legal aferent accizei ad 
valorem şi a accizei totale al 
cărei nivel este prevăzut în 
anexa nr. 1. Această acciză 
specifică se aprobă prin 
ordin al ministrului 
finanţelor publice, care se 
publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, până 
la 1 martie. În perioada 1 
ianuarie 2021-31 martie 
2021, acciza specifică 
pentru ţigarete este de 
418,76 lei/1.000 ţigarete. 

ponderat de vânzare cu 
amănuntul, a procentului 
legal aferent accizei ad 
valorem şi a accizei totale al 
cărei nivel este prevăzut în 
anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezentul 
titlu. Această acciză 
specifică se aprobă prin 
ordin al ministrului 
finanţelor care se publică în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, până la 
1 martie. În perioada 1 
august 2022 - 31 martie 
2023 inclusiv, acciza 
specifică pentru ţigarete este 
de 459,386 lei/1.000 
ţigarete.

259. (6)Acciza datorată 
determinată potrivit alin. (2) 
nu poate fi mai mică decât 
nivelul accizei minime 
exprimate în lei/1.000 de 
ţigarete care este de 97% din 
nivelul accizei totale 
prevăzut în anexa nr. 1. 

(6) Acciza datorată 
determinată potrivit alin. (2) 
nu poate fi mai mică decât 
nivelul accizei totale 
prevăzut în anexa nr. 1." 
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260. Art. 439: Sfera de aplicare 
…………. 
 
 
 
 
 
 
(2)Accizele nearmonizate 
sunt taxe speciale percepute 
asupra următoarelor 
produse: 
……………………………
……………… 

  10. La articolul I, după 
punctul 101 se introduce 
un nou punct, punctul 
1011, cu următorul 
cuprins: 
 
«1011. La articolul 439, 
partea introductivă a 
alineatului (2) se modifică 
și va avea următorul 
cuprins: 
 
„(2) Accizele nearmonizate 
sunt taxe speciale percepute 
asupra următoarelor produse 
cu potențial de risc redus: 
» 
 
Autor: George Cristian Tuță 
– PNL 
(amendament adoptat - 
preluat din avizul Comisiei 
pentru industrii si servicii) 
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261. Art. 442: Nivelul şi calculul 
accizelor 
(1)Nivelul accizelor pentru 
produsele prevăzute la art. 
439 este cel prevăzut în 
anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezentul 
titlu, şi se aplică începând 
cu 1 ianuarie 2016. Pentru 
anii următori, nivelul 
accizelor aplicabil începând 
cu data de 1 ianuarie a 
fiecărui an este nivelul 
actualizat calculat conform 
alin. (2). 

102. La articolul 442, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
"(1) Nivelul accizelor 
aplicabil de la data de 1 
aprilie a fiecărui an, pentru 
produsele prevăzute la art. 
439, este nivelul prevăzut în 
anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezentul 
titlu." 

 Nemodificat   

262. (2)Nivelul accizelor 
prevăzut în anexa nr. 2 se 
actualizează anual cu 
creşterea preţurilor de 
consum din ultimele 12 luni, 
calculată în luna septembrie 
a anului anterior celui de 
aplicare, faţă de perioada 
octombrie 2014-septembrie 
2015, comunicată oficial de 
Institutul Naţional de 
Statistică până la data de 15 

103.La articolul 442, 
alineatele (2), (3) şi (31) se 
abrogă. 

 Nemodificat   
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octombrie. Nivelul accizelor 
actualizat se publică pe site-
ul Ministerului Finanţelor, 
de regulă până la data de 20 
octombrie, dar nu mai târziu 
de data de 31 decembrie a 
fiecărui an. 
(3)Prevederile alin. (2) nu se 
aplică în cazul în care în 
ultimele 12 luni are loc 
scăderea preţurilor de 
consum, calculată în luna 
septembrie a anului anterior 
celui de aplicare, faţă de 
perioada octombrie 2014 - 
septembrie 2015, 
comunicată oficial de 
institutul Naţional de 
Statistică până la data de 15 
octombrie.[textul din Art. 
442, alin. (3) din titlul VIII, 
capitolul II a fost abrogat la 
01-aug-2022 de Art. I, 
punctul 103. din Ordonanta 
16/2022] 
(31)Nivelul în lei al 
accizelor, obţinut după 
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efectuarea actualizării 
prevăzute la alin. (2), se 
rotunjeşte la nivel de două 
zecimale, prin reducere, 
atunci când a treia zecimală 
este mai mică decât 5, şi 
prin majorare atunci când a 
treia zecimală este mai mare 
sau egală cu 5. 

263.  104.Anexa nr. 1 de la titlul 
VIII "Accize şi alte taxe 
speciale" se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa nr. 1 
la prezenta ordonanţă. 

 Nemodificat   

264.  105.Anexa nr. 2 de la titlul 
VIII "Accize şi alte taxe 
speciale" se modifică şi se 
înlocuieşte cu anexa nr. 2 
la prezenta ordonanţă.

 Nemodificat   

265. TITLUL IX - Impozite și 
taxe locale 
Art. 453: Definiţii 
În înţelesul prezentului titlu, 
expresiile de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 
 
d)clădire cu destinaţie mixtă 

106.La articolul 453, litera 
d) se abrogă. 

 Nemodificat   
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- clădire folosită atât în scop 
rezidenţial, cât şi 
nerezidenţial; 

266. Art. 456: Scutiri 
(1)Nu se datorează 
impozit/taxă pe clădiri 
pentru: 
 
 
 
 
 
 
g)clădirile unei instituţii sau 
unităţi care funcţionează sub 
coordonarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale sau a 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului, precum şi 
clădirile federaţiilor sportive 
naţionale, ale Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român, 
cu excepţia încăperilor care 
sunt folosite pentru activităţi 
economice; 

 3. La articolul I, după 
punctul 106 se introduce 
un nou punct, pct.1061, 
care va avea următorul 
cuprins: 
 
„1061. La articolul 456 
alineatul (1), litera g) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„g) clădirile unei instituţii 
sau unități care funcţionează 
sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei, 
Ministerului Cercetării, 
Inovării și Digitalizării, 
Ministerului Familiei, 
Tineretului și Egalității de 
Șanse sau a Ministerului 
Sportului, precum şi 
clădirile federaţiilor sportive 
naţionale, ale Comitetului 
Olimpic şi Sportiv Român, 
cu excepţia încăperilor care 

11. La articolul I, după 
punctul 106 se introduc 
două noi puncte, punctele 
1061 si 1062, cu următorul 
cuprins: 
 
 
nemodificat 

 



 

215 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

sunt folosite pentru activităţi 
economice;”

    1062. La art. 456 alin.(2), 
după litera h) se introduce 
o nouă literă, lit.h1), cu 
următorul cuprins: 
 
„h1) clădirile noi sau 
reabilitate, cu destinația 
de locuință, pentru care 
proprietarii execută pe 
cheltuiala proprie lucrări 
pentru creşterea 
performanţei energetice, 
pentru instalarea de 
sisteme de producere a 
energiei electrice din surse 
fotovoltaice sau pentru 
sisteme ecologice 
certificate de colectare și 
tratare a apelor uzate 
rezultate din consumul 
propriu;” 

 
Autor: 
Florin ROMAN – deputat 
PNL

Potrivit art. 456 alin.(2) din 
Legea nr.227/2015, consiliile 
locale pot hotărî să acorde 
scutirea sau reducerea 
impozitului/taxei pe clădiri în 
funcție de oportunitățile de 
dezvoltare ale comunităților 
locale, la un moment dat.  
Deși alin.(2) prevede 

posibilitatea acordării scutirii 
pentru clădiri noi (lit.h)) cu 
destinație de locuință sau 
pentru clădiri, în general, la 
care proprietarii au executat pe 
cheltuială proprie lucrări de 
intervenţie pentru creşterea 
performanţei energetic 
(lit.m)), norma trebuie să fie 
completată cu o prevedere 
expresă care să stimuleze 
investițiile ”verzi” în clădirile 
rezidențiale, atât la edificarea 
celor noi, cât și la 
renovarea/reabilitarea/moderni
zarea celor existente. 
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 Propunem, așadar, o nouă 
posibilitate pentru consiliile 
locale de a acorda scutiri sau 
reduceri de impozit pentru 
clădirile care cuprind investiții 
de tipul: creșterea eficienței 
energetice, instalarea de 
panouri fotovoltaice sau 
pentru creșterea calității 
gestiunii apelor uzate (fose 
septice certificate/omologate 
ecologic).

267.  
 
 
Art. 457: Calculul 
impozitului pe clădirile 
rezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor 
fizice 
 
(1)Pentru clădirile 
rezidenţiale şi clădirile-
anexă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul 
pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote cuprinse 

107.Articolul 457 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 457: Calculul 
impozitului/taxei pe 
clădirile rezidenţiale 
 
 
(1) Pentru clădirile 
rezidenţiale şi clădirile-
anexă aferente, 
impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 
unei cote de minimum 

4. La articolul I 
punctul 107, alineatele (1) 
- (3) al articolului 457 se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
„Art.457.- (1) Pentru 
clădirile rezidenţiale şi 
clădirile-anexă, aflate în 
proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea 

Se elimină 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma din 
ordonanţă 
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între 0,08%-0,2%, asupra 
valorii impozabile a clădirii. 
Cota impozitului pe clădiri 
se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, 
această atribuţie revine 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 

0,1% asupra valorii clădirii. 
Cota impozitului/taxei pe 
clădiri se stabileşte prin 
hotărâre a consiliului local. 
La nivelul municipiului 
Bucureşti, această atribuţie 
revine Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti. 

unei cote cuprinse între 
0,08%-0,2%, asupra valorii 
impozabile a clădirii. Cota 
impozitului pe clădiri se 
stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, 
această atribuţie revine 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 

268. (2)Valoarea impozabilă a 
clădirii, exprimată în lei, se 
determină prin înmulţirea 
suprafeţei construite 
desfăşurate a acesteia, 
exprimată în metri pătraţi, 
cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată 
în lei/m2, din tabelul 
următor: 
 

(2) Valoarea clădirii, 
exprimată în lei, se 
determină prin însumarea 
valorii clădirii, a 
clădirilor-anexă, după caz, 
şi a valorii suprafeţelor de 
teren acoperite de aceste 
clădiri, cuprinse în 
Studiile de piaţă 
referitoare la valorile 
orientative privind 
proprietăţile imobiliare 
din România, administrate 
de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din 
România. 

(2) Valoarea impozabilă a 
clădirii, exprimată în lei, se 
determină prin înmulţirea 
suprafeţei construite 
desfăşurate a acesteia, 
exprimată în metri pătraţi, 
cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, 
exprimată în lei/m2, din 
tabelul următor: 
 

Tipul 
clădirii 

Valoarea impozabilă 
- lei/m2 -

Cu 
instalaţii 
de apă, 

canalizar
e, 

electrice 
şi 

Fără 
instalaţii 
de apă, 

canalizar
e, 

electrice 
sau 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma din 
ordonanţă 
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Valoarea impozabilă 

- lei/m2- 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără 
instala
ţii de 
apă, 

canali
zare, 

electri
ce sau 
încălzi

re 

încălzire 
(condiţii 
cumulati

ve)

încălzire 

A. Clădire 
cu cadre din 
beton armat 
sau cu pereţi 
exteriori din 
cărămidă 
arsă sau din 
orice alte 
materiale 
rezultate în 
urma unui 
tratament 
termic şi/sau 
chimic

1.500 900 

B. Clădire 
cu pereţii 
exteriori din 
lemn, din 
piatră 
naturală, din 
cărămidă 
nearsă, din 
vălătuci sau 
din orice 
alte 
materiale 
nesupuse 
unui 
tratament 
termic şi/sau 
chimic

450 350 

C. Clădire-
anexă cu 
cadre din 
beton armat 
sau cu pereţi 

350 263 
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A. Clădire cu 
cadre din beton 
armat sau cu pereţi 
exteriori din 
cărămidă arsă sau 
din orice alte 
materiale rezultate 
în urma unui 
tratament termic 
şi/sau chimic 

1.000 600 

B. Clădire cu 
pereţii exteriori din 
lemn, din piatră 
naturală, din 
cărămidă nearsă, 
din vălătuci sau 
din orice alte 
materiale nesupuse 
unui tratament 
termic şi/sau 
chimic 

300 200 

exteriori din 
cărămidă 
arsă sau din 
orice alte 
materiale 
rezultate în 
urma unui 
tratament 
termic şi/sau 
chimic
D. Clădire-
anexă cu 
pereţii 
exteriori din 
lemn, din 
piatră 
naturală, din 
cărămidă 
nearsă, din 
vălătuci sau 
din orice 
alte 
materiale 
nesupuse 
unui 
tratament 
termic şi/sau 
chimic

188 113 

E. În cazul 
contribuabil
ului care 
deţine la 
aceeaşi 
adresă 
încăperi 
amplasate la 
subsol, 
demisol 
şi/sau la 
mansardă, 

75% din 
suma 

care s-ar 
aplica 
clădirii 

75% din 
suma 

care s-ar 
aplica 
clădirii 



 

220 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

C. Clădire-anexă 
cu cadre din beton 
armat sau cu pereţi 
exteriori din 
cărămidă arsă sau 
din orice alte 
materiale rezultate 
în urma unui 
tratament termic 
şi/sau chimic 

200 175 

D. Clădire-anexă 
cu pereţii exteriori 
din lemn, din 
piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, 
din vălătuci sau 
din orice alte 
materiale nesupuse 
unui tratament 
termic şi/sau 
chimic 

125 75 

E. În cazul 
contribuabilului 
care deţine la 
aceeaşi adresă 
încăperi amplasate 
la subsol, demisol 
şi/sau la mansardă, 
utilizate ca 
locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la 
lit. A-D 

75% din 
suma care s-

ar aplica 
clădirii 

75% 
din 

suma 
care s-

ar 
aplica 
clădiri

i 

utilizate ca 
locuinţă, în 
oricare 
dintre 
tipurile de 
clădiri 
prevăzute la 
lit. A - D
F. În cazul 
contribuabil
ului care 
deţine la 
aceeaşi 
adresă 
încăperi 
amplasate la 
subsol, la 
demisol 
şi/sau la 
mansardă, 
utilizate în 
alte scopuri 
decât cel de 
locuinţă, în 
oricare 
dintre 
tipurile de 
clădiri 
prevăzute la 
lit. A - D

50% din 
suma 

care s-ar 
aplica 
clădirii 

50% din 
suma 

care s-ar 
aplica 
clădirii 
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F. În cazul 
contribuabilului 
care deţine la 
aceeaşi adresă 
încăperi amplasate 
la subsol, la 
demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate 
în alte scopuri 
decât cel de 
locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la 
lit. A-D 

50% din 
suma care s-

ar aplica 
clădirii 

50% 
din 

suma 
care s-

ar 
aplica 
clădiri

i 

 

269. (3)În cazul unei clădiri care 
are pereţii exteriori din 
materiale diferite, pentru 
stabilirea valorii impozabile 
a clădirii se identifică în 
tabelul prevăzut la alin. (2) 
valoarea impozabilă 
corespunzătoare 
materialului cu ponderea cea 
mai mare. 

(3) În situaţia în care 
valorile orientative privind 
proprietăţile imobiliare din 
România, din studiile de 
piaţă administrate de 
Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din 
România sunt mai mici 
decât valorile impozabile 
determinate conform 
prevederilor prezentului 
articol, în vigoare la data de 
31 decembrie 2022, 
impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 

(3) În cazul unei clădiri care 
are pereţii exteriori din 
materiale diferite, pentru 
stabilirea valorii impozabile 
a clădirii se identifică în 
tabelul prevăzut la alin.(2) 
valoarea impozabilă 
corespunzătoare 
materialului cu ponderea cea 
mai mare.” 
 

Se elimină 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma din 
ordonanţă 
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cotei de minimum 0,1% 
asupra valorii impozabile 
determinate conform 
prevederilor prezentului 
articol, în vigoare la data de 
31 decembrie 2022. Cota 
impozitului/taxei pe clădiri 
se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, 
această atribuţie revine 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti."

270. Art. 458: Calculul 
impozitului pe clădirile 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor 
fizice 
 

108.Articolul 458 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 458: Calculul 
impozitului/taxei pe 
clădirile nerezidenţiale

 Nemodificat   

271. (1)Pentru clădirile 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea 
unei cote cuprinse între 0,2-
1,3% asupra valorii care 
poate fi: 

(1) Pentru clădirile 
nerezidenţiale şi clădirile-
anexă aferente, 
impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 
unei cote de minimum 0,5% 
asupra valorii clădirii. Cota 
impozitului/taxei pe clădiri 
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a)valoarea rezultată dintr-un 
raport de evaluare întocmit 
de un evaluator autorizat în 
ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinţă, depus la 
organul fiscal local până la 
primul termen de plată din 
anul de referinţă. În situaţia 
depunerii raportului de 
evaluare după primul termen 
de plată din anul de 
referinţă, acesta produce 
efecte începând cu data de 1 
ianuarie a anului fiscal 
următor; 
b)valoarea finală a lucrărilor 
de construcţii, în cazul 
clădirilor noi, construite în 
ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinţă; 
c)valoarea clădirilor care 
rezultă din actul prin care se 
transferă dreptul de 
proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în 
ultimii 5 ani anteriori anului 

se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, 
această atribuţie revine 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti. 
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de referinţă. În situaţia în 
care nu este precizată 
valoarea, se utilizează 
ultima valoare înregistrată în 
baza de date a organului 
fiscal; 

272. (2)Cota impozitului pe 
clădiri se stabileşte prin 
hotărâre a consiliului local. 
La nivelul municipiului 
Bucureşti, această atribuţie 
revine Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti. 

(2) Pentru clădirile utilizate 
pentru activităţi din 
domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 
unei cote de 0,4% asupra 
valorii clădirii.

   

273. (3)Pentru clădirile 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor 
fizice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul 
agricol, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea 
unei cote de 0,4% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 
 

(3) Valoarea clădirii, 
exprimată în lei, se 
determină prin însumarea 
valorii clădirii, a clădirilor-
anexă, după caz, şi a valorii 
suprafeţelor de teren 
acoperite de aceste clădiri, 
cuprinse în Studiile de piaţă 
referitoare la valorile 
orientative privind 
proprietăţile imobiliare din 
România, administrate de 
Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din 
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România.
274. Art.458 

(4)În cazul în care valoarea 
clădirii nu poate fi calculată 
conform prevederilor alin. 
(1), impozitul se calculează 
prin aplicarea cotei de 2% 
asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 
457. 

 
(4) În situaţia în care 
valoarea din studiile de piaţă 
administrate de Uniunea 
Naţională a Notarilor 
Publici din România este 
mai mică decât ultima 
valoare înregistrată în baza 
de date a organului fiscal 
local la data de 31 
decembrie 2022, impozitul 
pe clădiri se calculează prin 
aplicarea cotei de minimum 
0,5% asupra ultimei valori 
înregistrate în baza de date a 
organului fiscal local, la 
data de 31 decembrie 2022. 
Cota impozitului/taxei pe 
clădiri se stabileşte prin 
hotărâre a consiliului local. 
La nivelul municipiului 
Bucureşti, această atribuţie 
revine Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti." 
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275.  
 
Art. 459: Calculul 
impozitului pe clădirile cu 
destinaţie mixtă aflate în 
proprietatea persoanelor 
fizice 
 

109.Articolul 459 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 459: Calculul 
impozitului/taxei pe 
clădirile care cuprind spaţii 
cu destinaţie rezidenţială şi 
spaţii cu destinaţie 
nerezidenţială

 Nemodificat   

276. (1)În cazul clădirilor cu 
destinaţie mixtă aflate în 
proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul se 
calculează prin însumarea: 
a)impozitului calculat 
pentru suprafaţa folosită în 
scop rezidenţial conform art. 
457; 
b)impozitului determinat 
pentru suprafaţa folosită în 
scop nerezidenţial, indicată 
prin declaraţie pe propria 
răspundere, prin aplicarea 
cotei menţionate la art. 458 
asupra valorii impozabile 
determinate potrivit art. 457, 
fără a fi necesară stabilirea 

(1) Pentru clădirile care au 
în componenţă atât spaţii cu 
destinaţie rezidenţială, cât şi 
spaţii cu destinaţie 
nerezidenţială, 
impozitul/taxa pe clădiri se 
determină în funcţie de 
destinaţia suprafeţelor cu o 
pondere mai mare de 50% şi 
se calculează prin aplicarea 
cotei corespunzătoare 
destinaţiei majoritare, 
asupra valorii întregii 
clădirii. 
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valorii prin depunerea 
documentelor prevăzute la 
art. 458 alin. (1). 

277. (2)În cazul în care la adresa 
clădirii este înregistrat un 
domiciliu fiscal la care nu se 
desfăşoară nicio activitate 
economică, impozitul se 
calculează conform art. 457. 

(2) În cazul acestor clădiri, 
contribuabilii au obligaţia de 
a declara la organul fiscal 
local, în vederea stabilirii 
destinaţiei finale a clădirii, 
suprafaţa folosită în scop 
nerezidenţial, însoţită de 
documentele doveditoare, cu 
excepţia celor aflaţi în 
evidenţa fiscală a unităţii 
administrativ-teritoriale. 
Declararea la organul fiscal 
local se face în termen de 30 
de zile de la data oricăror 
modificări privind 
suprafeţele nerezidenţiale.

   

278. (3)În cazul clădirilor cu 
destinaţie mixtă, când 
proprietarul nu declară la 
organul fiscal suprafaţa 
folosită în scop 
nerezidenţial, potrivit alin. 
(1) lit. b), impozitul pe 
clădiri se calculează prin 

(3) În situaţia în care 
contribuabilii nu declară la 
organul fiscal local 
suprafaţa folosită în scop 
nerezidenţial potrivit alin. 
(2), impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 
cotei corespunzătoare 
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aplicarea cotei de 0.3% 
asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 
457. 

clădirilor nerezidenţiale 
asupra valorii întregii clădiri 
aflate în evidenţele 
organului fiscal local."

279.  
 
 
Art. 460: Calculul 
impozitului/taxei pe 
clădirile deţinute de 
persoanele juridice 

110.Articolul 460 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 460: Reguli privind 
calculul impozitului/taxei pe 
clădiri 

5. La articolul I 
punctul 110, articolul 460 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
   
„Art.460.- Calculul 
impozitului/taxei pe 
clădirile deţinute de 
persoanele juridice

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma din 
ordonanţă 

280. (1)Pentru clădirile 
rezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 
unei cote cuprinse între 
0,08% - 0,2% asupra valorii 
impozabile a clădirii. 
 

(1) Pentru determinarea 
valorii clădirii şi a terenului 
acoperit de aceasta pentru 
anul de referinţă se vor 
utiliza valorile cuprinse în 
Studiile de piaţă referitoare 
la valorile orientative 
privind proprietăţile 
imobiliare din România, 
administrate de Uniunea 
Naţională a Notarilor 
Publici din România, 
aferente anului anterior celui 
de referinţă.

(1) Pentru clădirile 
rezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 
unei cote cuprinse între 
0,08%-0,2% asupra valorii 
impozabile a clădirii. 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma din 
ordonanţă 
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281. (2)Pentru clădirile 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 
unei cote cuprinse între 
0,2% - 1,3%, inclusiv, 
asupra valorii impozabile a 
clădirii. 
 

(2) În cazul în care în 
Studiile de piaţă referitoare 
la valorile orientative 
privind proprietăţile 
imobiliare din România, 
administrate de Uniunea 
Naţională a Notarilor 
Publici din România, 
valoarea este exprimată în 
euro/mp, valoarea clădirii se 
calculează prin înmulţirea 
suprafeţei construite 
desfăşurate exprimate în 
metri pătraţi, cu valoarea pe 
metru pătrat cuprinsă în 
aceste studii. 
În cazul în care valorile sunt 
exprimate în euro, se va 
utiliza cursul de schimb al 
monedei euro la data de 31 
decembrie a anului anterior 
celui de referinţă.

(2) Pentru clădirile 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 
unei cote cuprinse între 
0,2%-1,3%, inclusiv, asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma din 
ordonanţă 

282. (3)Pentru clădirile 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate 
pentru activităţi din 

(3) Suprafaţa construită 
desfăşurată a unei clădiri se 
determină prin însumarea 
suprafeţelor secţiunilor 
tuturor nivelurilor clădirii, 

(3) Pentru clădirile 
nerezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate 
pentru activităţi din 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 

Se menţine forma din 
ordonanţă 



 

230 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 
unei cote de 0,4% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 
 

inclusiv ale balcoanelor, 
logiilor sau ale celor situate 
la subsol sau la mansardă, 
exceptând suprafeţele 
podurilor neutilizate ca 
locuinţă, ale scărilor şi 
teraselor neacoperite.

domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea 
unei cote de 0,4% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

283. (4)În cazul clădirilor cu 
destinaţie mixtă aflate în 
proprietatea persoanelor 
juridice, impozitul se 
determină prin însumarea 
impozitului calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop 
rezidenţial conform alin. (1), 
cu impozitul calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop 
nerezidenţial, conform alin. 
(2) sau (3). 
 

(4) Dacă dimensiunile 
exterioare ale unei clădiri nu 
pot fi efectiv măsurate pe 
conturul exterior, atunci 
suprafaţa construită 
desfăşurată a clădirii se 
determină prin înmulţirea 
suprafeţei utile a clădirii cu 
un coeficient de 
transformare de 1,4. 

(4) În cazul clădirilor cu 
destinaţie mixtă aflate în 
proprietatea persoanelor 
juridice, impozitul se 
determină prin însumarea 
impozitului calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop 
rezidenţial conform alin.(1), 
cu impozitul calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop 
nerezidenţial, conform 
alin.(2) sau (3). 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma din 
ordonanţă 

284. (5)Pentru stabilirea 
impozitului/taxei pe clădiri, 
valoarea impozabilă a 
clădirilor aflate în 
proprietatea persoanelor 
juridice este valoarea de la 
31 decembrie a anului 

(5) În situaţia în care 
Studiile de piaţă referitoare 
la valorile orientative 
privind proprietăţile 
imobiliare din România, 
administrate de Uniunea 
Naţională a Notarilor 

(5) Pentru stabilirea 
impozitului/taxei pe clădiri, 
valoarea impozabilă a 
clădirilor aflate în 
proprietatea persoanelor 
juridice este valoarea de la 
31 decembrie a anului 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma din 
ordonanţă 
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anterior celui pentru care se 
datorează impozitul/taxa şi 
poate fi: 
 

Publici din România nu 
conţin informaţii despre 
clădirile sau terenurile 
acoperite de aceste clădiri 
de pe raza unei unităţi 
administrativ-teritoriale, se 
vor aplica următoarele 
reguli: 

anterior celui pentru care se 
datorează impozitul/taxa şi 
poate fi: 

285. a)ultima valoare impozabilă 
înregistrată în evidenţele 
organului fiscal; 
 

a) în cazul unei clădiri 
rezidenţiale, impozitul pe 
clădiri se calculează prin 
aplicarea cotei de minimum 
0,1% asupra valorii 
impozabile determinate 
conform prevederilor art. 
457 din Codul fiscal, în 
vigoare la data de 31 
decembrie 2022. Cota 
impozitului/taxei pe clădiri 
se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, 
această atribuţie revine 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 
 
 

a) ultima valoare impozabilă 
înregistrată în evidenţele 
organului fiscal; 
 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma din 
ordonanţă 
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286. b)valoarea rezultată dintr-un 
raport de evaluare întocmit 
de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele 
de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data 
evaluării; 
 

b) în cazul unei clădiri 
nerezidenţiale, impozitul pe 
clădiri se calculează prin 
aplicarea cotei de minimum 
0,5% asupra ultimei valori 
înregistrate în baza de date a 
organului fiscal, la data de 
31 decembrie 2022. Cota 
impozitului/taxei pe clădiri 
se stabileşte prin hotărâre a 
consiliului local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, 
această atribuţie revine 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.

b) valoarea rezultată dintr-
un raport de evaluare, care 
include valoarea clădirii și a 
terenului aferent acesteia, 
întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la 
data evaluării; 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma din 
ordonanţă 

287. c)valoarea finală a lucrărilor 
de construcţii, în cazul 
clădirilor noi, construite în 
cursul anului fiscal anterior; 

 c) valoarea finală a 
lucrărilor de construcţii, 
în cazul clădirilor noi, 
construite în cursul anului 
fiscal anterior;

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 

Se menţine forma în vigoare 

288. d)valoarea clădirilor care 
rezultă din actul prin care se 
transferă dreptul de 
proprietate. În situaţia în 
care nu este precizată 
valoarea în documentele 
care atestă proprietatea, se 

 d) valoarea clădirilor care 
rezultă din actul prin care 
se transferă dreptul de 
proprietate. În situaţia în 
care nu este precizată 
valoarea în documentele 
care atestă proprietatea, se 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma în vigoare 
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utilizează ultima valoare 
înregistrată în baza de date a 
organului fiscal; 

utilizează ultima valoare 
înregistrată în baza de 
date a organului fiscal; 

289. e)în cazul clădirilor care 
sunt finanţate în baza unui 
contract de leasing 
financiar, valoarea rezultată 
dintr-un raport de evaluare 
întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la 
data evaluării; 
 

 e) în cazul clădirilor care 
sunt finanţate în baza unui 
contract de leasing 
financiar, valoarea rezultată 
dintr-un raport de evaluare, 
care include valoarea 
clădirii și a terenului 
aferent acesteia, întocmit 
de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele 
de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data 
evaluării;

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma în vigoare 

290. f)în cazul clădirilor pentru 
care se datorează taxa pe 
clădiri, valoarea înscrisă în 
contabilitatea proprietarului 
clădirii şi comunicată 
concesionarului, locatarului, 
titularului dreptului de 
administrare sau de 
folosinţă, după caz. 

 f) în cazul clădirilor 
pentru care se datorează 
taxa pe clădiri, valoarea 
înscrisă în contabilitatea 
proprietarului clădirii şi 
comunicată 
concesionarului, 
locatarului, titularului 
dreptului de administrare 
sau de folosinţă, după caz. 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma în vigoare 
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291. (6)Valoarea impozabilă a 
clădirii se actualizează o 
dată la 5 ani pe baza unui 
raport de evaluare a clădirii 
întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la 
data evaluării, depus la 
organul fiscal local până la 
primul termen de plată din 
anul de referinţă. În situaţia 
depunerii raportului de 
evaluare după primul termen 
de plată din anul de referinţă 
acesta produce efecte 
începând cu data de 1 
ianuarie a anului fiscal 
următor. 

(6) Organele fiscale locale 
vor efectua reîncadrarea 
clădirilor care cuprind atât 
suprafeţe rezidenţiale, cât şi 
suprafeţe nerezidenţiale, în 
categoria clădirilor 
rezidenţiale sau 
nerezidenţiale, în baza 
informaţiilor pe care le deţin 
şi a situaţiei existente la 31 
decembrie a anului anterior 
celui de referinţă. 

(6) Valoarea impozabilă a 
clădirii se actualizează doar 
o dată la 5 ani pe baza unui 
raport de evaluare, care 
include valoarea clădirii și 
a terenului aferent 
acesteia, întocmit de un 
evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele 
de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data 
evaluării, depus la organul 
fiscal local până cel târziu 
cu 15 zile înainte de primul 
termen de plată din anul de 
referinţă. În situația 
depunerii raportului de 
evaluare după primul termen 
de plată din anul de 
referință, acesta produce 
efecte începând cu data de 1 
ianuarie a anului fiscal 
următor.

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma în vigoare 

292. (7)Prevederile alin. (6) nu se 
aplică în cazul clădirilor 
care aparţin persoanelor faţă 
de care a fost pronunţată o 

(7) Organele fiscale locale 
întocmesc şi transmit 
contribuabililor comunicări 
referitoare la valoarea 

(7) Prevederile alin.(6) nu se 
aplică în cazul clădirilor 
care aparţin persoanelor faţă 
de care a fost pronunţată o 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 

Se menţine forma în vigoare 
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hotărâre definitivă de 
declanşare a procedurii 
falimentului. 
 

clădirilor şi a terenurilor 
acoperite de acestea, precum 
şi impozitul aferent 
acestora, calculate în baza 
valorilor cuprinse în Studiile 
de piaţă referitoare la 
valorile orientative privind 
proprietăţile imobiliare din 
România, administrate de 
Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din 
România.

hotărâre definitivă de 
declanşare a procedurii 
falimentului. 

 

293. (71)Prevederile alin. (6) nu 
se aplică în cazul clădirilor 
care sunt scutite de plata 
impozitului/taxei pe clădiri 
potrivit art. 456 alin. (1). 

 (71) Prevederile alin.(6) nu 
se aplică în cazul clădirilor 
care sunt scutite de plata 
impozitului/taxei pe clădiri 
potrivit art.456 alin. (1). 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 

 

294. (8)În cazul în care 
proprietarul clădirii nu a 
actualizat valoarea 
impozabilă în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă, 
cota impozitului/taxei pe 
clădiri este de 5%. 
 

(8) În situaţia în care 
contribuabilii nu răspund 
organului fiscal local în 
termen de 30 de zile de la 
primirea comunicării, se 
consideră acceptare tacită a 
datelor înscrise în 
comunicare. 
 
 

(8) În cazul în care 
proprietarul clădirii nu a 
actualizat valoarea 
impozabilă în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă, 
cota impozitului/taxei pe 
clădiri este de 5%. 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma în vigoare 
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295. (9)În cazul în care 
proprietarul clădirii nu a 
actualizat valoarea 
impozabilă în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă, 
diferenţa de taxă faţă de cea 
stabilită conform alin. (1) şi 
(2), după caz, va fi datorată 
de proprietarul clădirii. 

(9) În cazul clădirii la care 
au fost executate lucrări de 
renovare majoră, din punct 
de vedere fiscal, anul 
terminării se actualizează, 
astfel că acesta se consideră 
ca fiind cel în care a fost 
efectuată recepţia la 
terminarea lucrărilor. 
Renovarea majoră 
reprezintă acţiunea 
complexă care cuprinde 
obligatoriu lucrări de 
intervenţie la structura de 
rezistenţă a clădirii, pentru 
asigurarea cerinţei 
fundamentale de rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, prin 
acţiuni de reconstruire, 
consolidare, modernizare, 
modificare sau extindere, 
precum şi, după caz, alte 
lucrări de intervenţie pentru 
menţinerea, pe întreaga 
durată de exploatare a 
clădirii, a celorlalte cerinţe 
fundamentale aplicabile 

(9) În cazul în care 
proprietarul clădirii nu a 
actualizat valoarea 
impozabilă în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă, 
diferenţa de taxă faţă de cea 
stabilită conform alin.(1) şi 
(2), după caz, va fi datorată 
de proprietarul clădirii. 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma în vigoare 
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construcţiilor, conform legii, 
vizând, în principal, 
creşterea performanţei 
energetice şi a calităţii 
arhitectural-ambientale şi 
funcţionale a clădirii. Anul 
terminării se actualizează în 
condiţiile în care, la 
terminarea lucrărilor de 
renovare majoră, valoarea 
clădirii creşte cu cel puţin 
50% faţă de valoarea 
acesteia la data începerii 
executării lucrărilor."

296. (10)Cota impozitului/taxei 
pe clădiri prevăzută la alin. 
(1) şi (2) se stabileşte prin 
hotărâre a consiliului local. 
La nivelul municipiului 
Bucureşti, această atribuţie 
revine Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti. 

 (10) Cota impozitului/taxei 
pe clădiri prevăzută la 
alin.(1) şi (2) se stabileşte 
prin hotărâre a consiliului 
local. La nivelul 
municipiului Bucureşti, 
această atribuţie revine 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti.” 
 
 
 
 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Se menţine forma în vigoare 
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297.   6. La articolul I, după 
punctul 110 se introduce 
un nou punct, pct.1101, cu 
următorul cuprins:  
 
„1101. La articolul 460, 
după alineatul (71) se 
introduce un nou alineat, 
alin.(72), cu următorul 
cuprins: 
 
(72) Contribuabilii care dețin 
clădiri cu destinație 
nerezidențială la data de 31 
decembrie 2022 nu au 
obligația să aplice 
prevederile art.460 alin.(5) 
lit.b) și e) până la împlinirea 
termenului de 5 ani de la 
ultima evaluare.”

Se elimina. 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Corelare cu  propunerea 
pentru art. 460 alin. (6) 
 
 

298. Art. 461: Declararea, 
dobândirea, înstrăinarea şi 
modificarea clădirilor 
(8)Dacă încadrarea clădirii 
în funcţie de rangul 
localităţii şi zonă se 
modifică în cursul unui an 

111.La articolul 461, 
alineatul (8) se abrogă. 

 Nemodificat   
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sau în cursul anului 
intervine un eveniment care 
conduce la modificarea 
impozitului pe clădiri, 
impozitul se calculează 
conform noii situaţii 
începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor. 

299. CAPITOLUL III: Impozitul 
pe teren şi taxa pe teren 
Art. 463: Reguli generale 

 7. La articolul I, după 
punctul 111, se introduce 
un nou punct, pct.1111, cu 
următorul cuprins: 
 
„1111. La articolul 463, 
după alineatul (6), se 
introduce un nou alineat, 
alin.(7), cu următorul 
cuprins: 
 
(7) Pentru terenurile 
aferente clădirilor pentru 
care se datorează 
impozit/taxă pe clădiri 
stabilit/stabilită pe baza 
valorii impozabile 
determinate conform art.460 
alin.(5), lit.b) sau e), după 

Se elimina 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
 

Corelare cu  propunerea 
pentru art. 460 alin. (6) 
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caz, nu se datorează 
impozitul/taxa pe teren.” 

300. Art. 465: Calculul 
impozitului/taxei pe teren 
 
 
(2)În cazul unui teren 
amplasat în intravilan, 
înregistrat în registrul 
agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu 
construcţii, impozitul/taxa 
pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în 
hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută 
în următorul tabel: 

112.La articolul 465, 
partea dispozitivă a 
alineatelor (2) şi (7) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"(2) În cazul unui teren 
amplasat în intravilan, 
înregistrat în registrul 
agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu 
construcţii, impozitul/taxa 
pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în 
hectare, din care se scad 
suprafeţele de teren 
acoperite de clădiri, cu suma 
corespunzătoare prevăzută 
în următorul tabel: 
..............................................
................................

 Nemodificat   

301. (7)În cazul unui teren 
amplasat în extravilan, 
impozitul/taxa pe teren se 

(7) În cazul unui teren 
amplasat în extravilan, 
impozitul/taxa pe teren se 
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stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare 
prevăzută în următorul 
tabel, înmulţită cu 
coeficientul de corecţie 
corespunzător prevăzut la 
art. 457 alin. (6): 

stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, din care 
se scad suprafeţele de teren 
acoperite de clădiri, 
exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare 
categoriei de folosinţă 
prevăzută în tabelul următor 
şi cu coeficientul de corecţie 
corespunzător zonei şi 
rangului localităţii:" 
 

302.  113.La articolul 465, după 
alineatul (71) se introduce 
un nou alineat, alin. (72), 
cu următorul cuprins: 
"(72) Pentru aplicarea 
dispoziţiilor alin. (7), 
coeficientul de corecţie 
corespunzător zonei şi 
rangului localităţii este 
prevăzut în tabelul următor: 
 
 
 

 nemodificat   



 

242 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 
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304. Art. 489: Majorarea 
impozitelor şi taxelor locale 
de consiliile locale sau 
consiliile judeţene 
 
(1)Autoritatea deliberativă a 
administraţiei publice 
locale, la propunerea 
autorităţii executive, poate 
stabili cote adiţionale la 
impozitele şi taxele locale 
prevăzute în prezentul titlu, 
în funcţie de următoarele 
criterii: economice, sociale, 
geografice, urbanistice, 
precum şi de necesităţile 
bugetare locale, cu excepţia 
taxelor prevăzute la art. 494 
alin. (10) lit. b). 

114.La articolul 489, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
 
"(1) Autoritatea deliberativă 
a administraţiei publice 
locale, la propunerea 
autorităţii executive, poate 
majora impozitele şi taxele 
locale, în funcţie de 
următoarele criterii: 
economice, sociale, 
geografice, urbanistice, 
precum şi de necesităţile 
bugetare locale, cu excepţia 
taxelor prevăzute la art. 494 
alin. (10) lit. b)." 

 Nemodificat   

305. (2)Cotele adiţionale stabilite 
conform alin. (1) nu pot fi 
mai mari de 50% faţă de 
nivelurile maxime stabilite 
în prezentul titlu. 
 
 
 

115.La articolul 489, 
alineatul (2) se abrogă. 

 Nemodificat   
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306. Art. 491: Indexarea 
impozitelor şi taxelor locale 
 
(1)În cazul oricărui impozit 
sau oricărei taxe locale, care 
constă într-o anumită sumă 
în lei sau care este stabilită 
pe baza unei anumite sume 
în lei, sumele respective se 
indexează anual, până la 
data de 30 aprilie, de către 
consiliile locale, ţinând cont 
de rata inflaţiei pentru anul 
fiscal anterior, comunicată 
pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finanţelor 
Publice şi Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 

116.La articolul 491, 
alineatul (1) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
"(1) În cazul oricărui 
impozit sau oricărei taxe 
locale, care constă într-o 
anumită sumă în lei sau care 
este stabilită pe baza unei 
anumite sume în lei, sumele 
respective se indexează 
anual, până la data de 30 
aprilie, de către consiliile 
locale, ţinând cont de rata 
inflaţiei pentru anul fiscal 
anterior, comunicată pe site-
urile oficiale ale 
Ministerului Finanţelor şi 
Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, cu excepţia 
impozitului/taxei pe clădiri 
care se actualizează anual în 
baza valorilor clădirilor şi 
terenurilor acoperite de 
acestea, cuprinse în Studiile 
de piaţă referitoare la 

 Nemodificat   
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valorile orientative privind 
proprietăţile imobiliare din 
România, administrate de 
Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din 
România."

307.  117.După articolul 4952 se 
introduce un nou articol, 
art. 4953, cu următorul 
cuprins:  
 
"Art. 4953 Pentru anul 2023, 
consiliile locale adoptă 
hotărâri privind nivelurile 
impozitelor şi taxelor locale, 
în termen de 60 de zile de 
la data publicării în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a 
prezentului cod. La nivelul 
municipiului Bucureşti, 
această atribuţie revine 
Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti." 
 
 
 

8. La articolul I 
punctul 117, articolul 4953 
se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
   
„Art.4953.- Pentru anul 
2023, consiliile locale 
adoptă hotărâri privind 
nivelurile impozitelor şi 
taxelor locale, până la data 
de 30 noiembrie 2022. La 
nivelul municipiului 
Bucureşti, această atribuție 
revine Consiliului General 
al Municipiului Bucureşti.” 

12. La articolul I, punctul 
117 se abroga. 
 
Autori: deputati PNL, 
PSD si UDMR 
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308.    13. Dupa articolul I, se 
introduce un nou articol, 
art. I1, cu urmatorul 
cuprins: 
 
„Art. I1. - La articolul I, 
prevederile punctului 81 se 
aplică începând cu data de 
1 ianuarie 2023.” 
 
Autor: Comisia pentru 
buget 
 

 

309.  Art. II. - (1)Ordinul 
ministrului finanţelor 
prevăzut la art. I pct. 1 se 
emite în termen de 120 de 
zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a 
prezentei ordonanţe.

 Nemodificat   

310.  (2)Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, 
prevăzut la art. I pct. 50, se 
emite în termen de 90 de 
zile de la data intrării în 
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vigoare a prezentei 
ordonanţe.

311.  (3)Ordinul comun al 
preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare 
Fiscală, al preşedintelui 
Casei Naţionale de Pensii 
Publice, al preşedintelui 
Casei Naţionale de 
Asigurări Sociale de 
Sănătate şi al preşedintelui 
Agenţiei Naţionale pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă, 
prevăzut la art. I pct. 70, se 
emite în termen de 60 de 
zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a 
prezentei ordonanţe. Pentru 
veniturile aferente lunii iulie 
2022 sunt aplicabile 
prevederile ordinului comun 
al ministrului finanţelor, al 
ministrului muncii şi 
solidarităţii sociale şi al 
ministrului sănătăţii, în 
vigoare la data publicării în 
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Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a 
prezentei ordonanţe.

312.  (4)Ordinul ministrului 
finanţelor prevăzut la art. I 
pct. 68 se emite în termen de 
30 de zile de la data 
publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, a prezentei ordonanţe.

   

313.  (5)Ordinele prevăzute la art. 
I pct. 93 şi 94 se emit în 
termen de 120 de zile de la 
data publicării în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, a prezentei ordonanţe, se 
publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, şi 
intră în vigoare la 1 ianuarie 
2023. 

   

314.  (6)Ordinul preşedintelui 
Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală 
prevăzut la art. I pct. 99 se 
emite în termen de 120 de 
zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al 
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României, Partea I, a 
prezentei ordonanţe, se 
publică în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, şi 
intră în vigoare la 1 ianuarie 
2023. 

315.  Art. III. - (1)Prin derogare 
de la prevederile art. 291 
alin. (3) lit. c) pct. 3 din 
Legea 
nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi cu 
modificările şi completările 
aduse prin prezenta 
ordonanţă, în anul 2023, 
cota redusă de TVA de 5% 
se aplică şi pentru:

 Nemodificat   

316.  a)livrarea de locuinţe care 
au o suprafaţă utilă de 
maximum 120 mp, exclusiv 
anexele gospodăreşti, a 
căror valoare, inclusiv a 
terenului pe care sunt 
construite, nu depăşeşte 
suma de 450.000 lei, 
exclusiv taxa pe valoarea 
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adăugată, achiziţionate de 
persoane fizice, dacă au 
încheiat până la 1 ianuarie 
2023 acte juridice între vii 
care au ca obiect plata în 
avans pentru achiziţionarea 
de astfel de locuinţe;

317.  b)livrarea de locuinţe care 
au o suprafaţă utilă de 
maximum 120 mp, exclusiv 
anexele gospodăreşti, a 
căror valoare, inclusiv a 
terenului pe care sunt 
construite, depăşeşte suma 
de 600.000 lei, dar nu 
depăşeşte suma de 700.000 
lei, exclusiv taxa pe 
valoarea adăugată, 
achiziţionate de persoane 
fizice în mod individual sau 
în comun cu altă persoană 
fizică/alte persoane fizice, 
dacă au încheiat până la 1 
ianuarie 2023 acte juridice 
între vii care au ca obiect 
plata în avans pentru 
achiziţionarea unei astfel de 
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locuinţe.
318.  (2)Persoana fizică poate 

achiziţiona, începând cu 1 
ianuarie 2023, în mod 
individual sau în comun cu 
altă persoană fizică/alte 
persoane fizice, o singură 
locuinţă cu cota redusă de 
5%, cu excepţia situaţiei 
prevăzute la alin. (1) lit. a).

   

319.  (3)Cota redusă de TVA de 
5% pentru operaţiunile 
prevăzute la alin. (1) se 
aplică numai în cazul 
locuinţelor care în 
momentul livrării pot fi 
locuite ca atare. Suprafaţa 
utilă a locuinţei este cea 
definită prin Legea locuinţei 
nr. 114/1996, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. Anexele 
gospodăreşti sunt cele 
definite prin Legea 
nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii, 
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republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare

320.  (4)În "Registrul achiziţiilor 
de locuinţe cu cota redusă 
de TVA de 5%, începând cu 
1 ianuarie 2023" se înscriu 
şi informaţiile din actele 
juridice între vii care au ca 
obiect transferul dreptului 
de proprietate pentru 
locuinţele prevăzute la alin. 
(1) lit. b), autentificate în 
anul 2023. Notarii publici au 
obligaţia:

   

321.  a)să verifice îndeplinirea 
condiţiei referitoare la 
achiziţia unei singure 
locuinţe cu cota redusă de 
TVA de 5%, prin 
consultarea "Registrului 
achiziţiilor de locuinţe cu 
cota redusă de TVA de 5%, 
începând cu 1 ianuarie 
2023", înainte de 
autentificarea actelor 
juridice între vii care au ca 
obiect transferul dreptului 
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de proprietate sau plata în 
avans pentru achiziţia unei 
astfel de locuinţe şi, în 
situaţia în care constată că 
nu este îndeplinită această 
condiţie, să le autentifice 
doar dacă livrarea se 
efectuează cu cota standard 
de TVA;

322.  b)să completeze "Registrul 
achiziţiilor de locuinţe cu 
cota redusă de TVA de 5%, 
începând cu 1 ianuarie 
2023" la data autentificării 
actelor juridice între vii care 
au ca obiect transferul 
dreptului de proprietate 
pentru locuinţele prevăzute 
la alin. (1) lit. b);

   

323.  c)să înscrie în actele juridice 
între vii care au ca obiect 
transferul dreptului de 
proprietate sau plata în 
avans pentru achiziţia unei 
astfel de locuinţe cu cota 
redusă de TVA de 5% 
menţiuni cu privire la 
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respectarea obligaţiilor 
prevăzute la lit. a) şi, după 
caz, la lit. b);

324.  d)să înscrie în actele juridice 
între vii care au ca obiect 
transferul dreptului de 
proprietate sau plata în 
avans pentru locuinţele 
prevăzute la alin. (1) lit. b) 
cota de TVA aplicată, 
indiferent dacă TVA se 
aplică la preţ sau este 
inclusă în preţ.

   

325.  Art. IV. - (1)Nivelul 
accizelor aplicabil în 
perioada 1 august 2022 - 31 
decembrie 2022 inclusiv, 
pentru produsele prevăzute 
la nr. crt. 10-18 din anexa 
nr. 1 la titlul VIII - Accize şi 
alte taxe speciale din Legea 
nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este nivelul 
prevăzut în coloana nr. 3 din 
această anexă, actualizat cu 
creşterea preţurilor de 

 nemodificat   
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consum din ultimele 12 luni, 
calculată în luna septembrie 
a anului 2021, faţă de 
perioada octombrie 2014 - 
septembrie 2015, respectiv 
cu 114,27%.

326.  (2)Prin derogare de la art. 
342 alin. (1) din Legea 
nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în perioada 1 
august 2022 - 31 decembrie 
2022 inclusiv, pentru 
produsele prevăzute la nr. 
crt. 1-5 din anexa nr. 1 la 
titlul VIII - Accize şi alte 
taxe speciale din Legea 
nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, nivelul prevăzut 
în coloana nr. 3 din această 
anexă nu se actualizează cu 
creşterea preţurilor de 
consum din ultimele 12 
luni, calculată în luna 
septembrie a anului 2021, 
faţă de perioada octombrie 
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2014 - septembrie 2015.
327.  (3)Prin derogare de la art. 

342 alin. (1) din Legea 
nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în perioada 1 
ianuarie 2023 - 31 
decembrie 2023 inclusiv, 
pentru produsele prevăzute 
la nr. crt. 10-12 din anexa 
nr. 1 la titlul VIII - Accize şi 
alte taxe speciale din Legea 
nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, nivelul prevăzut 
în coloana nr. 4 din această 
anexă nu se actualizează cu 
creşterea preţurilor de 
consum din ultimele 12 luni, 
calculată în luna septembrie 
a anului 2022, faţă de 
perioada octombrie 2014 - 
septembrie 2015.

   

328.  (4)În situaţia în care, în 
perioada 1 ianuarie 2023 - 
31 decembrie 2023 inclusiv, 
nivelul accizelor pentru 
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produsele prevăzute la nr. 
crt. 10-12, în coloana 4 din 
anexa nr. 1 la titlul VIII - 
Accize şi alte taxe speciale 
din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este mai mic 
decât nivelul minim 
prevăzut în tabelul A din 
anexa I la 
Directiva 2003/96/CE a 
Consiliului din 27 octombrie 
2003 privind restructurarea 
cadrului comunitar de 
impozitare a produselor 
energetice şi a electricităţii, 
al cărui echivalent în lei se 
stabileşte utilizând cursul de 
schimb leu/euro publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene în prima zi 
lucrătoare din luna 
octombrie a anului 2022, se 
aplică nivelul minim 
prevăzut de directivă. 
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329.  (5)Nivelul accizelor 
aplicabil în perioada 1 
august 2022 - 31 martie 
2023 inclusiv, pentru 
produsele prevăzute la nr. 6-
9 din anexa nr. 1 la titlul 
VIII - Accize şi alte taxe 
speciale din Legea 
nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este nivelul 
prevăzut în coloana nr. 3 din 
această anexă.

   

330.  (6)Nivelul accizelor 
aplicabil în perioada 1 
august 2022 - 31 martie 
2023 inclusiv, pentru 
produsele prevăzute în 
anexa nr. 2 la titlul VIII - 
Accize şi alte taxe speciale 
din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, este nivelul 
prevăzut în coloana nr. 3 din 
această anexă. 
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331.  Art. V. - (1)În vederea 
acordării dreptului de 
utilizare a Studiilor de piaţă 
referitoare la valorile 
orientative privind 
proprietăţile imobiliare din 
România, administrate de 
Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din 
România, Ministerul 
Finanţelor şi Uniunea 
Naţională a Notarilor 
Publici din România vor 
încheia un protocol în 
termen de 30 de zile de la 
data publicării prezentei 
ordonanţe în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I. 

 nemodificat   

332.  (2)Studiile de piaţă 
referitoare la valorile 
orientative privind 
proprietăţile imobiliare din 
România, administrate de 
Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din 
România, se vor publica şi 
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pe site-urile oficiale ale 
Ministerului Finanţelor şi 
Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei.

333.  Art. VI. – (1)Începând cu 
data de 1 ianuarie 2023 se 
abrogă Legea 
nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor 
activităţi, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 812 
din 14 octombrie 2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.

 Nemodificat   

334.  (2)Începând cu data de 1 
ianuarie 2023, contribuabilii 
care au intrat sub incidenţa 
prevederilor Legii 
nr. 170/2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, până la data de 
31 decembrie 2022, pot 
opta, prin excepţie de la 
prevederile art. 47 alin. (1) 
din Legea 
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nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
pentru plata impozitului pe 
veniturilor 
microîntreprinderilor, 
potrivit titlului III din Codul 
fiscal, sau pentru plata 
impozitului pe profit, 
potrivit titlului II din Codul 
fiscal. 

335.    14. Dupa articolul VI se 
introduce un nou articol, 
articolul VI1, cu urmatorul 
cuprins: 
 
„Art.VI1. - În cazul 
dividendelor distribuite în 
baza situațiilor financiare 
interimare întocmite în 
cursul anului 2022, cota de 
impozit pe dividende este 
de 5%, fără recalcularea 
impozitului pe dividendele 
respective, după 
regularizarea acestora pe 
baza situațiilor financiare 
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anuale aferente 
exercițiului financiar 2022, 
aprobate potrivit legii.” 

336.  Art. VII. - La articolul 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului 
nr. 193/2002 privind 
introducerea sistemelor 
moderne de plată, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 942 
din 23 decembrie 2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr. 250/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, alineatele (3) şi 
(31) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 

 15. Articolul VII se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
 
„Art.VII. - Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 
193/2002 privind 
introducerea sistemelor 
moderne de plată, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 942 
din 23 decembrie 2002, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
250/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifica dupa cum 
urmeaza: 
 
1. La articolul 1, alineatele 
(3), (31) și (32) se modifică 
şi vor avea următorul 
cuprins:   

Întrucât terminologia utilizată în 
cuprinsul art. 1 alin. (3) și (31)nu 
este unitară, fiind utilizați doi 
indicatori (încasări și, respectiv, cifră 
de afaceri), care din punct de vedere 
contabil au semnificație diferită, este 
necesară punerea în acord a acestora, 
în caz contrar prevederile legale în 
discuție putând să genereze 
dificultăți semnificative în aplicare. 

Pe cale de consecință, prin acest 
amendament, se propune utilizarea 
exclusivă a indicatorului „încasări” 
ținând cont și de faptul că, potrivit 
alin. (31), obligația de acceptare a 
cardurilor de debit, de credit sau 
preplătite, prin intermediul unui 
terminal POS și/sau al altor soluții 
moderne de plată ia naștere în 
trimestrul următor celui în care 
încasările, iar nu cifra de afaceri, au 
depășit pragul stabilit de legiuitor. 

În acest context, trebuie ținut 
seama și de faptul că cifra de afaceri 
prevăzută la alin. (3) se raportează 
prin intermediul situațiilor financiare 
anuale care corespund exercițiului 
financiar de raportare.
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"(3) Persoanele juridice care 
desfăşoară activităţi de 
comerţ cu amănuntul şi cu 
ridicata, aşa cum acestea 
sunt definite de Ordonanţa 
Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de 
piaţă, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cele 
care desfăşoară activităţi de 
prestări de servicii, care 
realizează anual o cifră de 
afaceri mai mare de 10.000 
euro în echivalent lei, au 
obligaţia să accepte ca 
mijloc de plată cardurile de 
debit, de credit sau 
preplătite, prin intermediul 
unui terminal POS şi/sau al 
altor soluţii moderne de 
acceptare, inclusiv aplicaţii 
ce facilitează acceptarea 
plăţilor electronice. 
Prin activitatea de prestări 
de servicii, în sensul 

 
 (3) Persoanele juridice care 
desfășoară activități de 
comerț cu amănuntul și cu 
ridicata, așa cum acestea 
sunt definite de Ordonanța 
Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea 
produselor și serviciilor de 
piață, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, precum și cele 
care desfășoară activități de 
prestări de servicii, care 
realizează în cursul unui an 
încasări în numerar cu o 
valoare mai mare de 
50.000 lei, au obligația să 
accepte ca mijloc de plată 
cardurile de debit, de credit 
sau preplătite, prin 
intermediul unui terminal 
POS și/sau al altor soluții 
moderne de acceptare, 
inclusiv aplicații ce 
facilitează acceptarea 
plăților electronice. Prin 

În plus, având în vedere scopul 
reglementării, respectiv, pe de o 
parte de a introduce o măsură în plus 
pentru asigurarea trasabilității 
fluxurilor bănești ca premisă majoră 
pentru combaterea evaziunii fiscale, 
iar pe de altă parte de a permite 
posesorilor de carduri, în contextul 
actual, dominat de digitalizare, să 
utilizeze acest instrument de plată la 
un număr mai mare de operatori 
economici, se propune ca obligația 
să fie instituită în sarcina 
operatorilor economici prin raportare 
la încasările în numerar realizate de 
aceștia. 

În susținerea acestei abordări 
precizăm că, dintr-un număr total de 
circa 185.000 de operatori economici
care au realizat în perioada 1 
ianuarie – 30 septembrie 2022 
încasări în cuantum mai mare de 
50.000 lei  pe care le-au înregistrat 
cu aparatele de marcat electronice 
fiscale și le-au raportat la ANAF, 
conform obligațiilor legale, circa 
45% au realizat încasări exclusiv în 
numerar. 

De asemenea, se propune utilizarea 
monedei naționale în stabilirea 
pragului în raport cu care se naște 
obligația de acceptare ca mijloc de 
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prezentului alineat, se 
înţelege operaţiunea definită 
la art. 271 alin. (1) din 
Legea 
nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

activitatea de prestări de 
servicii, în sensul 
prezentului alineat, se 
înțelege operațiunea definită 
la art. 271 alin. (1) din 
Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare. 
 
Autor: Gabriela Horga, 
deputat PNL 

plată a cardurilor de debit, de credit 
sau preplătite, întrucât, în acest mod, 
se asigură un grad mai mare de 
predictibilitate, noul mecanism, 
eliminând dificultățile de calcul 
generate de variația cursului de 
schimb valutar. 

337.  (31) Obligaţia de acceptare 
de către persoanele juridice 
prevăzute la alin. (3) a 
cardurilor de debit, de credit 
sau preplătite, prin 
intermediul unui terminal 
POS şi/sau al altor soluţii 
moderne de acceptare, se 
naşte începând cu trimestrul 
următor celui în care 
încasările din cursul anului 
respectiv au depăşit pragul 
de 10.000 euro. Cursul de 
schimb valutar pentru 
determinarea echivalentului 

 (31)Obligația de acceptare 
de către persoanele juridice 
prevăzute la alin. (3) a 
cardurilor de debit, de credit 
sau preplătite, prin 
intermediul unui terminal 
POS și/sau al altor soluții 
moderne de acceptare, se 
naște începând cu trimestrul 
următor celui în care 
încasările în numerar din 
cursul anului respectiv au 
depășit pragul de 50.000 lei. 
 
Autor: Gabriela Horga, 

Ca urmare a propunerii de 
modificare a art. 1 alin. (3), 
în vederea corelării 
dispozițiilor celor două 
alineate, se elimină 
dispozițiile referitoare la 
cursul de schimb valutar și se 
introduce sintagma 
„numerar”. 
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în lei este cel comunicat de 
Banca Naţională a României 
în ultima zi a anului 
precedent."

deputat PNL 
 

338. (32)În cazul în care, timp de 
2 ani consecutivi, pragul 
menţionat la alin. (3) nu a 
fost depăşit, entităţile 
desemnate la alin. (3) nu 
mai au obligaţia de 
acceptare a cardurilor de 
debit, de credit sau 
preplătite, prin intermediul 
unui terminal POS şi/sau al 
altor soluţii moderne de 
acceptare. 
 
(OUG 193/2002) 

  (32)În cazul în care, timp de 
2 ani consecutivi, pragul 
menționat la alin. (3) nu a 
fost depășit, entitățile 
desemnate la alin. (3) nu 
mai au obligația de 
acceptare a cardurilor de 
debit, de credit sau 
preplătite, prin intermediul 
unui terminal POS și/sau al 
altor soluții moderne de 
acceptare, dar pot opta 
pentru continuarea 
acceptării acestor 
instrumente de plată. 
 
Autor: Gabriela Horga, 
deputat PNL  
 
 
 
 

Completarea textului legal 
este necesară pentru 
clarificarea faptului că, deși 
încasările nu mai depășesc 
pragul prevăzut de art. 1 
alin. (3), operatorii 
economici în cauză au 
posibilitatea de a continua, 
dacă doresc, să accepte 
carduri de debit, de credit 
sau preplătite, prin 
intermediul unui terminal 
POS și/sau al altor soluții 
moderne de plată. 
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339. Art.3 - (3)Constatarea 
contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor se fac de către 
organele de control ale 
Ministerului Finanţelor 
Publice şi unităţilor sale 
teritoriale. 
 
(OUG 193/2002) 

  2. La articolul 3, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 (3) Constatarea 
contravențiilor prevăzute la 
alin. (1) și aplicarea 
sancțiunilor 
contravenționale se fac de 
către persoanele desemnate 
din cadrul structurilor cu 
atribuții de control ale 
Agenției Naționale de 
Administrare Fiscală. 
 
Autor: Gabriela Horga, 
deputat PNL 

(art.3 din OUG 193/2002) 
 
Având în vedere 

formularea vagă a 
dispozițiilor alineatului 
(3) al articolului 3, care 
fac trimitere la unitățile 
teritoriale ale 
Ministerului Finanțelor, 
considerăm necesară 
indicarea clară a ANAF 
ca fiind instituția cu 
atribuții de constatare a 
contravențiilor și de 
aplicare a sancțiunilor 
prevăzute de prezentul 
act normativ. 

340.  Art. VIII. - Prevederile art. 
I pct. 6 şi 10 din Legea 
nr. 135/2022 pentru 
modificarea şi completarea 
unor acte normative se 
aplică cu respectarea 
prevederilor în domeniul 
ajutorului de stat. 
 

 Nemodificat   
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341.  Art. IX. - 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 de 1 ianuarie 
2023, cu următoarele 
excepţii:

9. La articolul IX, 
litera i) se modifică și va 
avea următorul cuprins: 
   
 

16. La articolul IX, literele 
e) si i) se modifică și vor 
avea următorul cuprins: 

 

342.  a)prevederile pct. 3 referitor 
la modificarea art. 43 alin. 
(2) şi (5), pct. 44, 89 şi 92 se 
aplică veniturilor din 
dividende distribuite după 
data de 1 ianuarie 2023;

 nemodificat  
 
 

 

343.  b)prevederile pct. 2 şi 3 
referitor la modificarea art. 
43 alin. (3) şi (4), pct. 25, 
pct. 26 referitor la 
prevederile art. 60 pct. 5 lit. 
b), pct. 28 referitor la 
prevederile art. 60 pct. 7 lit. 
b), pct. 29, 38, 42, 56, 66, 
70, 72, pct. 76 referitor la 
prevederile art. 154 alin. (1) 
lit. a) şi b), pct. 82, 90 şi 91 

 Nemodificat   
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intră în vigoare în 3 zile de 
la data publicării în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, a 
prezentei ordonanţe;

344.  c)prevederile pct. 45 se 
aplică veniturilor plătite 
începând cu 1 august 2022;

 nemodificat   

345.  d)prevederile pct. 24, 27, 
31-37, 39-41, 59-65, 67, 76 
referitor la prevederile art. 
154 alin. (1) lit. r) şi s), pct. 
78, 79, 87 şi 88 se aplică 
începând cu veniturile 
aferente lunii ianuarie 2023;

 Nemodificat   

346.  e)prevederile pct. 30, 43, 48, 
49, 51-53, 71, 73-75, 81, 83-
86 se aplică începând cu 
veniturile aferente anului 
2023; 

 e)prevederile pct. 4, 30, 43, 
48, 49, 51-53, 71, 73-75, 81, 
83-86 se aplică începând cu 
veniturile aferente anului 
2023; 
 
Autor: grup parlamentar 
USR 
 
 

Avand in vedere ca OG 16/2022 a
fost publicata in MO in luna iulie
2022, veniturile luate drept referinta
pentru incadrarea in noul plafon
anual maxim, de 500.000 euro
prevazut la Art. I pct. 4, apreciem
ca este incorect sa fi cele ale anului
2022, asa cum se intelege din
actualele dispozitii tranzitorii,
intrucat determina un tratament
inechitabil si discriminatoriu in
randul contribuabililor in cauza. 

 Astfel,  cei care la data publicarii
OG 16/2022 au atins deja noul
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

plafon de 500.000 euro au fost pusi
direct in situatia de a fi platitori de
impozit pe profit incepand cu 1 ian
2023, pe cand cei care la aceeasi
data nu au atins inca acest plafon au
avut si au inca posibilitati multiple
de a evita trecerea la noul sistem de
impunere incepand cu 1 ian 2022,
prin diverse metode cum ar fi
divizari, cearea de noi societati si
transferul controlat al activitatii si
veniturilor spre acestea,etc, astfel
incat prin  ajustari sau optimizari
fiscale sa mai poata beneficia pentru
toate societatile detinute sau
controlate, direct sau indirect, de
regimul fiscal al
microintreprinderilor, pentru inca
cel putin un an – anul 2023. 

In aceste conditii este evident ca
actuala prevedere din OG 16/2022
incalca principiul egalitatii in fata
legii fiscale prevazut atat in dreptul
UE cat si in art. 16 din Constitutia
Romaniei. 

In aceeasi masura consideram ca
prevederea aduce atingere si
principiului securitatii juridice,
respectiv a componentelor acestui
principiu referitoare le
neretroactivitatea legii si la dreptul
contribuabililor la aplicarea unitara
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

a legii. 
Astfel ca, pentru asigurarea

egalitatii tuturor contribuabililor in
fata legii fiscale propunem ca
veniturile luate drept referinta
pentru indeplinirea conditiei
prevazute la art 47 alin. (1) lit. c) ,
sa fie cele inregistrate de
contribuabili incepand cu anul
2023, prin completarea in acest sens
a dispozitiei tranzitorii de la Art. IX
lit. e) cu pct. 4 al Art. I. 

Semnalam insa si abordarea total
diferita a  dispozitiilor tranzitorii
intr-o modificare de aceeasi natura
realizata in acelasi act normativ
(OG 16/2022), respectiv reducerea
plafonului de trecere de la regimul
fiscal al normei de venit la regimul
fiscal in sistem real, de la 100.000
euro la 25.000 euro, care, se aplica
incepand cu veniturile inregistrate
de PFA in anul 2023, deci se aplica
efectiv de la 1 ian 2024. (pct. 30
referitor la art. 69 alin 9 Cod fiscal) 

Apreciem ca nu exista nicio
justificare obiectiva pentru aceasta
lipsa de coerenta legislativa in
modificari de aceeasi natura in
acelasi act normativ, la cateva
articole distanta. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

347.  f)prevederile pct. 50 se 
aplică începând cu 
contractele de închiriere 
încheiate începând cu 1 
ianuarie 2023;

 Nemodificat   

348.  g)prevederile pct. 26 
referitor la prevederile art. 
60 pct. 5 lit. c), pct. 28 
referitor la prevederile art. 
60 pct. 7 lit. c), pct. 54, 55, 
58, 68, 69 şi 80 se aplică 
veniturilor aferente lunii 
august 2022;

 Nemodificat   

349.  h)prevederile pct. 100-105 
intră în vigoare la data de 1 
august 2022;

   

350.  i)prevederile pct. 106-117 se 
aplică începând cu data de 1 
ianuarie 2023. 

„i)  prevederile  pct.106,  
108,  109,  111,   112 - 117 
se  aplică   începând cu  
data de 1 ianuarie 2026.” 

„i)  prevederile  pct.106, 
107, 108,  109, 110,  111,  
112 - 117 se  aplică  
începând cu  data de 1 
ianuarie 2025.” 
 
Autori: deputati PNL si PSD 
si UDMR 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

351.  Art. X. - Prin derogare de la 
prevederile art. 4 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
prevederile articolului III 
intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2023.

 Nemodificat  

352.   
Art.XI. - Prevederile 
articolului VII intră în 
vigoare la data de 1 ianuarie 
2023. 

 Nemodificat   

353.  
__ 

 
Art.XII. - 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, precum şi cele 
aduse prin prezenta 
ordonanţă, se va republica în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după 
aprobarea acesteia prin lege, 

 
__ 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text  
Ordonanţa Guvernului 

nr.16/2022
Text adoptat de Senat Text propus de comisii 

(autor amendament) Motivare 

dându-se textelor o nouă 
numerotare.

354.     
Art.II. - Prin derogare de la 
prevederile art. 4 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
prevederile art. I pct. 5 - 9 
intră în vigoare la 3 zile de 
la data publicării în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I a 
prezentei legi și se aplică 
după cum urmează: 
a) pct. 5 și 6 se aplică 
veniturilor plătite începând 
cu data de 1 a lunii 
următoare publicării in 
Monitorul Oficial a 
prezentei legi; 
b) pct. 7 - 9 se aplică 
începând cu veniturile 
aferente anului 2023.” 

 
Prevedere necesară. 
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Anexa nr.2   

AMENDAMENTE RESPINSE    
 

 
Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
1.   Titlul legii: 

 
LEGE 

privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului 

nr.16/2022 pentru 
modificarea şi 

completarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, abrogarea unor acte 

normative şi alte măsuri 
financiar-fiscale 

LEGE 
privind respingere 

Ordonanţei Guvernului 
nr.16/2022 pentru 

modificarea şi 
completarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, abrogarea unor 
acte normative şi alte 

măsuri financiar-fiscale 
 
Autor: dep Năsui Claudiu-
Iulius-Gavril, grup USR 
 

1. 
2. respins prin vot 

2.   Articol unic.- Se aprobă 
Ordonanţa Guvernului nr.16 
din 15 iulie 2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, abrogarea unor 
acte normative şi alte 

Articol unic.- Se respinge 
Ordonanţa Guvernului nr.16 
din 15 iulie 2022 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, abrogarea 
unor acte normative şi alte 

1. 
2. respins prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
măsuri financiar-fiscale, 
adoptată în temeiul art.1 
pct.I.5 şi 8 din Legea 
nr.186/2022 privind 
abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, și 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.716 din 15 iulie 2022, 
cu următoarele modificări și 
completări:  

măsuri financiar-fiscale, 
adoptată în temeiul art.1 
pct.I.5 şi 8 din Legea 
nr.186/2022 privind 
abilitarea Guvernului de a 
emite ordonanţe, și 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea 
I, nr.716 din 15 iulie 2022, 
cu următoarele modificări și 
completări:  
 
Autor: dep Năsui Claudiu-
Iulius-Gavril, grup USR

3. Titlul I – Dispozitii 
generale 
Art. 7: Definiţii ale 
termenilor comuni 
În înţelesul prezentului cod, 
cu excepţia titlurilor VII şi 
VIII, termenii şi expresiile 
de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
……………………………
……………… 
3.activitate independentă - 
orice activitate desfăşurată 

  La art. 7, după punctul 3, 
se adaugă un nou punct, 
punctul 31, cu următorul 
cuprins: 
 
“31. Reîncadrarea unor 
tranzacții/activități, 
realizată de organele 
fiscale în condițiile art. 11 
alin. (1) și în baza 
criteriilor prevăzute la 
pct. 3 din art. 7, include și 
reîncadrarea unor 

1.Propunem completarea 
art. 7 din Cod fiscal cu o 
prevedere care să asigure 
aplicabilitatea celor 7 
criterii de independență și în 
cazul activităților prestate și 
facturate de persoane 
juridice, nu numai în cazul 
persoanelor fizice cum s-ar 
putea înțelege acum, și 
posibilitatea aplicării 
sistematice și eficiente a 
prevederilor art. 7 și art. 11 



 

276 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
de către o persoană fizică în 
scopul obţinerii de venituri, 
care îndeplineşte cel puţin 4 
dintre următoarele criterii: 
 

tranzacții/activități 
derulate între două 
persoane juridice.” 
 
Autor: dep Iulius Marian 
Firczak, Minoritati 
 

din Codul Fiscal. 
Această propunere 

legislativă non-invazivă 
care vine să balanseze 
eliminarea măsurii 
introduse recent prin OG 
16/2022, la art. 47 alin. (1), 
facilitează aplicarea 
măsurilor de administrare 
fiscală în situațiile în care 
activitățile salariale sunt 
disimulate în servicii 
prestate de către 
microîntreprinderi. 
 
2.prin vot 

4. Art. 43: Declararea, 
reţinerea şi plata 
impozitului pe dividend 
 
(2)Impozitul pe dividende 
se stabileşte prin aplicarea 
unei cote de impozit de 5% 
asupra dividendului brut 
plătit unei persoane juridice 
române. Impozitul pe 

3.La articolul 43, 
alineatele (2)-(5) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
 
"(2) Impozitul pe dividende 
se stabileşte prin aplicarea 
unei cote de impozit de 8% 
asupra dividendului brut 
plătit unei persoane juridice 

 Art. 43: Declararea, 
reţinerea şi plata 
impozitului pe dividend 
 
(2)Impozitul pe dividende 
se stabileşte prin aplicarea 
unei cote de impozit de 5% 
asupra dividendului brut 
plătit unei persoane juridice 
române. Impozitul pe 

1.Revenirea la forma 
anterioară. Având în vedere 
contextul economic, este de 
dorit a nu se lua măsuri care 
să dezavantajeze 
investitorii.  
 
De asemenea, prin 

modificarea la mijlocul 
anului fiscal a acestor 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
dividende se declară şi se 
plăteşte la bugetul de stat, 
până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care 
se plăteşte dividendul. 

române. Impozitul pe 
dividende se declară şi se 
plăteşte la bugetul de stat, 
până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care 
se plăteşte dividendul. 

dividende se declară şi se 
plăteşte la bugetul de stat, 
până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei în care 
se plăteşte dividendul. 
 
Autor: dep Victor Ilie, grup 
USR 

prevederi poate avea impact 
asupra dividendelor aferente 
profitului deja obținut în 
anul fiscal 2022, pentru care 
toți investitorii au bugetat 
un impozit pe dividende de 
5%. 
 
2.prin vot

5. (5)Prevederile prezentului 
articol nu se aplică în cazul 
dividendelor plătite de o 
persoană juridică română: 

(5) Prevederile alin. (2) şi 
(3) se aplică şi dividendelor 
distribuite/plătite fondurilor 
de pensii administrate privat 
şi/sau fondurilor de pensii 
facultative." 

 Se abroga. 
 
Autor: Firczak Iulius 
Marian 
 

1.La art. I, pct. 3 din O.G. nr. 
16/2022, ASF propune eliminarea 
alineatului (5) al art. 43, motivat 
de următoarele aspecte: 

Până la publicarea modificărilor 
aduse Codului fiscal prin O.G. nr. 
16/2022, impozitul pe dividende 
nu se aplica dividendelor încasate 
de fondurile de pensii 
administrate privat și de fondurile 
de pensii facultative. Astfel, art. 
43 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal 
prevedea neaplicarea impozitului 
pe dividende pentru dividende 
plătite de o persoană juridică 
română fondurilor de pensii 
administrate privat și fondurilor 
de pensii facultative. De 
asemenea, sunt scutite de impozit 
dividendele plătite către fondurile 
de pensii nerezidente, astfel cum 
acestea sunt definite în legislația 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
statului membru al UE sau în 
unul din statele SEE, cu condiția 
existenței unui instrument juridic 
în baza căruia să se realizeze 
schimbul de informații. 

Modificările aduse Codului 
fiscal prin O.G. nr. 16/2022 
introduc impozitul pe dividende 
de 8% și dividendelor 
distribuite/plătite fondurilor de 
pensii administrate privat și/sau 
fondurilor de pensii facultative, 
urmând ca această prevedere să 
se aplice veniturilor din 
dividendele distribuite după data 
de 1 ianuarie 2023. 

A.S.F. nu susține introducerea 
prevederilor fiscale prin care se 
va aplica impozitul pe dividende 
în cazul fondurilor de pensii 
administrate privat și/sau 
fondurilor de pensii facultative 

 
2.prin vot

6.    La articolul 43, alineatul 
(5) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"... 
(5) Prevederile prezentului 
articol nu se aplică în cazul 
dividendelor plătite de o 

1. 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
persoană juridică română 
fondurilor de pensii 
administrate privat, 
fondurilor de pensii 
facultative şi organismelor 
de plasament colectiv fără 
personalitate juridică, 
constituite potrivit 
legislaţiei în materie;." 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR

7. TITLUL III: Impozitul pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
 
Art. 47. - (1)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 

4.La articolul 47 alineatul 
(1), 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 

 Punctul 4 se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
lei a 1.000.000 euro. Cursul 
de schimb pentru 
determinarea echivalentului 
în euro este cel valabil la 
închiderea exerciţiului 
financiar în care s-au 
înregistrat veniturile; 

în euro este cel valabil la 
închiderea exerciţiului 
financiar în care s-au 
înregistrat veniturile;" 

8.    La articolul 47 litera f) a 
alineatului (1) se abroga. 
 
Autor: dep Iulius Marian 
Firczak, Minoritati 

1. 
2.prin vot 

9.    Se abroga pct 5 al OG 
16/2022 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

10.  
 
 
(2)Prevederile alin. (1) se 
aplică şi persoanelor 
juridice române care intră 
sub incidenţa Legii nr. 
170/2016 privind impozitul 
specific unor activităţi. 

6.La articolul 47, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
 
"(2) Începând cu data de 1 
ianuarie 2023, prin excepţie 
de la prevederile alin. (1), 
persoanele juridice române 
care desfăşoară activităţi 

 La articolul 47, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"(2) Începând cu data de 1 
ianuarie 2023, prin excepţie 
de la prevederile art. 48 
alin. (2),
persoanele juridice române 

1.Având în vedere că nu 
alin. (1) al art. 47 stabilește 
regula generală de opțiune  
pentru plata impozitului pe 
venitul 
microîntreprinderilor, ci 
alin.(2) al art. 48, apreciem 
că exceptarea persoanelor 
juridice din sectorul 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
Prevederile prezentului titlu 
prevalează faţă de 
prevederile Legii nr. 
170/2016. 

corespunzătoare codurilor 
CAEN: 5510 - «Hoteluri şi 
alte facilităţi de cazare 
similare», 5520 - «Facilităţi 
de cazare pentru vacanţe şi 
perioade de scurtă durată», 
5530 - «Parcuri pentru 
rulote, campinguri şi 
tabere», 5590 - «Alte 
servicii de cazare», 5610 - 
«Restaurante», 5621 - 
«Activităţi de alimentaţie 
(catering) pentru 
evenimente», 5629 - «Alte 
servicii de alimentaţie 
n.c.a.», 5630 - «Baruri şi 
alte activităţi de servire a 
băuturilor» pot opta pentru 
plata impozitului 
reglementat de prezentul 
titlu, fără să aplice 
prevederile art. 52." 

care desfăşoară activităţi 
corespunzătoare codurilor 
CAEN: 5510 - «Hoteluri şi 
alte facilităţi de cazare 
similare», 5520 -  
«Facilităţi de
cazare pentru vacanţe şi 
perioade de scurtă durată», 
5530 - «Parcuri pentru 
rulote, 
campinguri şi tabere», 5590 
- «Alte servicii de cazare», 
5610 - «Restaurante», 5621 
- 
«Activităţi de alimentaţie 
(catering) pentru 
evenimente», 5629 - «Alte 
servicii de
alimentaţie n.c.a.», 5630 - 
«Baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor» pot 
opta anual, pentru plata 
impozitului reglementat de 
prezentul titlu, fără 
îndeplinirea condițiilor 
prevăzute la alin. (1) și 
fără să aplice prevederile 

HORECA de la regula 
generală de opțiune trebuia 
facută de la alin. (2) al art 
48. 
În schimb, am completat 

în finalul alin. (2) al art. 47, 
exceptarea expresă de la 
îndeplinirea tuturor 
condițiilor standard de 
microîntreprindere 
prevăzute la alin. (1) al art. 
47, care de fapt era vizată 
de prima teză a alineatului, 
alături de exceptarea de la 
condițiile de ieșire din acest 
regim prevăzute de art 52, 
precum și posibilitatea 
anuală a opțiunii, 
posibilitate care era doar 
indusă de textul actual, fiind 
astfel lipsită de 
predictibilitate. 
 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
art.52.” 
 
Autor: dep Iulius Marian 
Firczak, Minoritati 
 

11.  g) persoana juridică română 
care desfăşoară activităţi în 
domeniile asigurărilor şi 
reasigurărilor, al pieţei de 
capital, inclusiv cea care 
desfăşoară activităţi de 
intermediere în aceste 
domenii; 

 g) persoana juridică română 
care desfăşoară activităţi în 
domeniile asigurărilor şi 
reasigurărilor, al pieţei de 
capital, cu excepţia 
persoanei juridice care 
desfăşoară activităţi de 
intermediere/distribuție în 
aceste domenii. 
 
dep Firczak Iulius 
Marian, Grupul 
parlamentar al 
minorităţilor naţionale 
 

1.Propunem exceptarea 
distribuitorilor de asigurari de la 
prevederile acestui articol  si 
mentinerea acestora in sfera 
microintreprinderilor din motive 
economico-sociale, astfel ca, fara 
aceasta exceptare se produce o 
schimbare a regimului de taxare 
iar Bugetul de Stat poate incasa 
semnificativ mai putine fonduri si 
numarului de angajati din acest 
sector de activitate va inregistra o 
reducere semnificativa. 

Rolul intermediarilor de 
asigurari in protectia 
consumatorilor de produse de 
asigurare este considerat ca fiind 
o componenta esentiala a pietei 
de asigurari, asa cum prevede si 
Considerentul 4 al Directivei 
(UE) 2016/97 a Parlamentului 
European si a Consiliului din 20 
ianuarie 2016 privind distributia 
de asigurari, astfel ca, 
“intermediarii de asigurări şi 
reasigurări joacă un rol central în 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
distribuţia produselor de 
asigurare şi reasigurare în cadrul 
Uniunii”. 

La nivelul Uniunii Europene, 
începând din 2016, este 
reglementată activitatea de 
distribuţie de asigurări (Directiva 
2016/97 privind activitatea de 
distribuție de asigurări), din 
cadrul căreia face parte activitatea 
intermediarilor de asigurări și/sau 
reasigurări.  

Directiva urmărește un nivel de 
armonizare minim si împiedică 
statele membre să mențină sau să 
introducă dispoziții mai stricte în 
scopul de a proteja consumatorii, 
cu condiția ca dispozițiile 
respective să fie coerente cu 
dreptul Uniunii, inclusiv cu 
directiva și nu trebuie să impună 
o povară prea mare pentru 
distribuitorii mici și mijlocii de 
asigurări și reasigurări, unul 
dintre instrumentele pentru 
atingerea acestui obiectiv fiind 
aplicarea adecvată a principiului 
proporționalității.  

In Romania, activitatea de 
distributie a asigurarilor se 
realizeaza prin intermediul 
agentilor, subagentilor  brokerilor 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
de asigurari, a asistentilor si 
subasistentilor in brokeraj care, in 
marea lor majoritate, sunt 
organizati sub forma de Societati 
Comerciale cu Raspundere 
Limitata din zona 
microintreprinderilor. 

Activitatea societatilor din 
domeniul distributiei de asigurari, 
se refera in principal la 
distribuirea produselor de 
asigurare pe baza de remuneratie 
de succes platita de asiguratori, 
distributia realizandu-se prin 
angajati proprii si colaboratori.  

In Romania sunt peste 12.000 
de firme care practica aceasta 
activitate, din care 8561 au 
aceasta activitate ca obiect 
principal. 99% din acestea sunt 
microintreprinderi cu capital 
100% Romanesc, care isi 
desfasoara activitatea in principal 
in orase/localitati sub 30.000 
locuitori.  

In cadrul celor 8541 
microintreprinderi activeaza peste 
5400 de angajati si peste 40.000 
colaboratori 

Deloc neglijabil este si faptul ca 
aceste zone acopera peste 50% 
din populatia Romaniei si sunt, 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
de regula, si cele in care, 
distributia „in persoana" este 
singura posibilitate a acestora de 
a avea acces la produse de 
asigurare. 

Intermediarii de asigurari 
contribuie direct prin plata de 
impozite si taxe si indirect la 
protectia Bugetului de Stat si a 
bugetelor locale pentru ca joaca 
un rol determinant in protectia 
financiara a cetatenilor si a 
afacerilor din Romania, prin 
serviciile pe care le ofera si in 
baza carora clientii aleg solutiile 
de asigurare potrivite. 

In fapt, masura de retratare 
fiscala a microintreprinderilor din 
distributia de asigurari nu aduce 
venituri suplimentare la Bugetul 
de Stat ci dimpotriva, diminueaza 
valoarea acestora, astfel: 

1. Daca aceste firme vor fi 
retratate fiscal nemaifiind 
microintreprinderi 

In plus venituri anuale estimate 
din impozitul pe profit de 16%  
58.092.560 lei 

In minus, nemaiexistand 
obligativitatea de a avea minim 1 
angajat, apreciem ca vor fi 
disponibilizati peste 1600 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
angajati. 

Impact negativ pentru buget 
angajati + taxe salariale  

       - minus 1600 angajati 
       - minus 28.800.000 lei  

impozite si taxe/munca 
Agregat rezulta ca veniturile la 

bugetul de stat vor fi de 
aproximativ   

29.292.560 lei (58.092.560 lei-
28.800.000 lei) 

2. Daca aceste firme vor ramane 
in sfera impozitarii ca 
microintreprindere,  

Venituri anuale estimate din 
impozitul pe cifra de afaceri de 
1%  14.500.000 lei 

In plus, existand obligativitatea 
de a avea 1 angajat, apreciem ca 
pe langa cei 1600 angajati care nu 
vor fi disponibilizati vor aparea 
peste 4815 de noi angajati  

Impact bugetar pozitiv pentru 
buget:  

+ 6415 angajati (1600+4815) 
+ 115.470.000 lei  impozite si 

taxe 
Agregat rezulta ca veniturile la 

bugetul de stat vor fi de 
aproximativ   

129.970.000 lei (14.500.000 lei 
+ 115.470.000 lei)
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
Deci, daca aceste firme vor 

ramane in sfera impozitarii ca 
microintreprindere, avem un plus 
pentru Bugetul de Stat de  

100.677.440  lei anual 
Un alt aspect negativ al masurii 

de retratare fiscala a domeniului 
distributiei de asigurari, este acela 
ca, avand in vedere perioada 
dificila pe care o traversam, 
masura va afecta semnificativ 
aceasta activitate, prin renuntarea 
la ea, devenind neprofitabila.  

Retratarea acestor societati 
comerciale din punct de vedere al 
formulei de impozitare poate 
duce la reducerea masiva a 
distributiei independente de 
asigurari, singurul sector din 
industria de asigurari in care mai 
este prezent capitalul romanesc.  

Intermediarii de mici 
dimensiuni contribuie la siguranta 
financiara a comunitatilor in care 
actioneaza si in care marile 
companii financiare nu activeaza. 
Mediul rural, orasele mici si 
medii sunt acoperite preponderent 
de intermediari 
microintreprinderi. 

Impactul fiscal este semnificativ 
si poate duce la disparitia unui 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
numar semnificativ de astfel de 
profesionisti, in special din 
comunitatile cele mai vulnerabile, 
accentuand deficitul de protectie 
prin asigurari. 

Un exemplu - o scadere de 
numai 15% a gradului de 
cuprindere in asigurare a 
locuintelor inseamna cca 300.000 
de locuinte neasigurate, adica o 
expunere totala de cca 21 
miliarde Eur si cca 900.000 de 
oameni afectati si fara solutii 
financiare de redresare in cazul 
unui cutremur major. 

Toti intermediarii produselor de 
asigurare contribuie prin efortul 
lor de zi cu zi la educarea 
financiara a populatiei, in special 
in randul proprietarilor de 
locuinte, al familiilor si al 
intreprinzatorilor din cele mai 
diverse sectoare ale economiei, 
avand ca obiectiv protectia 
financiara a acestora.  

 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
12.  8.La articolul 47, după 

alineatul (3) se introduce 
un nou alineat, alin. (4), 
cu următorul cuprins:  
"(4) În aplicarea 
prevederilor alin. (1) lit. h), 
în cazul în care oricare 
dintre asociaţii/acţionarii 
persoanei juridice române 
deţine peste 25% din 
valoarea/numărul titlurilor 
de participare sau al 
drepturilor de vot la mai 
mult de trei persoane 
juridice române care se 
încadrează să aplice 
sistemul de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor şi nu 
au codurile CAEN 
prevăzute la alin. (2), 
aceştia trebuie să 
stabilească cele trei 
persoane juridice române 
care aplică prevederile 
prezentului titlu, pentru 
restul persoanelor juridice 

 Punctul 8 se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
urmând să fie aplicabile 
prevederile titlului II."

13. (2)Persoanele juridice 
române aplică impozitul 
reglementat de prezentul 
titlu începând cu anul fiscal 
următor celui în care 
îndeplinesc condiţiile de 
microîntreprindere 
prevăzute la art. 47. 

Art.48 
(2) Persoanele juridice 
române, cu excepţia celor 
de la art. 47 alin. (2), pot 
opta să aplice impozitul 
reglementat de prezentul 
titlu începând cu anul fiscal 
următor celui în care 
îndeplinesc condiţiile de 
microîntreprindere 
prevăzute la art. 47 alin. (1) 
şi dacă nu au mai fost 
plătitoare de impozit pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
ulterior datei de 1 ianuarie 
2023, potrivit prevederilor 
prezentului titlu." 

 Art.48. - (2) Persoanele 
juridice române, pot opta să 
aplice impozitul 
reglementat de prezentul 
titlu începând cu anul fiscal 
următor celui în care 
îndeplinesc condiţiile de 
microîntreprindere 
prevăzute la art. 47 alin. (1) 
şi dacă nu au mai fost 
plătitoare de impozit pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
ulterior datei de 1 ianuarie 
2023, potrivit prevederilor 
prezentului titlu." 

 
Autor: dep Iulius Marian 
Firczak, Minoritati 
 

1.A fost eliminată exceptarea 
HORECA din alin. (2) al art. 48, 
în corelare cu modificarea 
propusă la marginal 3, pentru ca 
exceptarea făcută în cadrul 
acestui alineat,  putea genera 
interpretarea textului în sensul că 
persoanele juridice din HORECA 
sunt exceptate de la opțiunea 
pentru regimul fiscal al 
microîntreprinderilor, adică nu ar 
putea opta, iar acest lucru ar fi în 
contradictțe cu art. 47 alin. (2). 

Mutarea exceptării de la 
conditiile de opțiune, de la art. 48 
alin. (2), prima teză, la art. 47 
alin. (2) – prin referire la întreg 
alin. (2) al art. 48, asigură  o mai 
mare claritate a exceptării 
persoanelor juridice din 
HORECA și de la condiția 
prevăzută de teza a doua a alin. 
(2) al art. 48, clarificând 
posibilitatea revenirii la regimul 
fiscal al microîntreprinderilor, 
anual, oricând după 1 ianuarie 
2023, chiar dacă au mai aplicat 
acest sistem de impunere. 

 
2.prin vot
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
14.  

 
 
(3)O persoană juridică 
română care este nou-
înfiinţată este obligată să 
plătească impozit pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
începând cu primul an 
fiscal, dacă condiţia 
prevăzută la art. 47 alin. (1) 
lit. d) este îndeplinită la 
data înregistrării în registrul 
comerţului. 

11.La articolul 48, 
alineatele (3) şi (31) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
"(3) O persoană juridică 
română care este nou-
înfiinţată poate opta să 
plătească impozit pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
începând cu primul an 
fiscal, dacă condiţiile 
prevăzute la art. 47 alin. (1) 
lit. d) şi h) sunt îndeplinite 
la data înregistrării în 
registrul comerţului, iar cea 
de la lit. g) în termen de 30 
de zile inclusiv de la data 
înregistrării persoanei 
juridice respective.

 La articolul 48, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"(3) O persoană juridică 
română care este nou-
înfiinţată poate opta să 
plătească impozit pe 
veniturile 
microîntreprinderilor 
începând cu primul an 
fiscal, dacă condiţia 
prevăzută la art. 47 alin. 
(1) lit. d) este îndeplinită 
la data înregistrării în 
registrul comerţului. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

15. (31)Prin excepţie de la 
prevederile art. 47 alin. (1), 
microîntreprinderile care au 
subscris un capital social de 
cel puţin 45.000 lei şi au cel 
puţin 2 salariaţi pot opta, o 
singură dată, să aplice 

(31) În sensul prezentului 
titlu, în cazul în care 
raportul de muncă este 
suspendat, potrivit legii, 
condiţia referitoare la 
deţinerea unui salariat se 
consideră îndeplinită dacă 

 (31) Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
prevederile titlului II 
începând cu trimestrul în 
care aceste condiţii sunt 
îndeplinite cumulativ, 
opţiunea fiind definitivă. În 
cazul în care aceste condiţii 
nu sunt respectate, persoana 
juridică aplică prevederile 
prezentului titlu începând 
cu anul fiscal următor celui 
în care capitalul social este 
redus sub valoarea de 
45.000 lei şi/sau numărul 
salariaţilor scade sub 2, 
dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la art. 
47 alin. (1). În cazul în care, 
în perioada în care persoana 
juridică aplică prevederile 
titlului II, numărul de 
salariaţi variază în cursul 
anului, în sensul scăderii 
sub 2, condiţia trebuie 
reîndeplinită în termen de 
60 de zile, termen care se 
prelungeşte şi în anul fiscal 
următor. Ieşirea din 

perioada de suspendare este 
mai mică de 30 de zile şi 
situaţia este înregistrată 
pentru prima dată în anul 
fiscal respectiv. În caz 
contrar sunt aplicabile, în 
mod corespunzător, 
dispoziţiile art. 52 alin. (2)."
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
sistemul de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor ca 
urmare a opţiunii se 
comunică organelor fiscale 
competente, potrivit 
prevederilor Codului de 
procedură fiscală. Calculul 
şi plata impozitului pe 
profit de către 
microîntreprinderile care 
optează să aplice 
prevederile titlului II se 
efectuează luând în 
considerare veniturile şi 
cheltuielile realizate 
începând cu trimestrul 
respectiv. 

16.    Art.52 . - "(1) Dacă în 
cursul unui an fiscal o 
microîntreprindere 
realizează venituri mai mari 
de 500.000 euro, aceasta 
datorează impozit pe profit
începând cu trimestrul în 
care s-a depăşit oricare 
dintre aceste limite, fără 

1. 
2.prin vot 
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
posibilitatea de a mai opta 
pentru perioada următoare 
să aplice prevederile
prezentului titlu.” 
 
Autor: dep Iulius Marian 
Firczak, Minoritati 
 

17.    Articolul 52 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
"Art. 52: Reguli de ieşire 
din sistemul de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor în 
cursul anului 
 
(1) Dacă în cursul unui an 
fiscal o microîntreprindere 
realizează venituri mai mari 
de 1.000.000 euro, aceasta 
datorează impozit pe profit 
începând cu trimestrul în 
care s-a depăşit această 
limită. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 

1. 
2.prin vot 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
grup USR 
 

18. (2)Limita fiscală prevăzută 
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. 

(2) În cazul în care, în 
cursul unui an fiscal, o 
microîntreprindere nu mai 
îndeplineşte condiţia 
prevăzută la art. 47 alin. (1) 
lit. g), aceasta datorează 
impozit pe profit începând 
cu trimestrul în care nu mai 
este îndeplinită această 
condiţie. 

 (2) Limita fiscală prevăzută 
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. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

19. (3)Calculul şi plata 
impozitului pe profit de 
către microîntreprinderile 
care se încadrează în 
prevederile alin. (1) se 
efectuează luând în 
considerare veniturile şi 
cheltuielile realizate 
începând cu trimestrul 
respectiv. 

(3) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (2), pentru 
o microîntreprindere cu un 
singur salariat, al cărui 
raport de muncă încetează, 
condiţia prevăzută la art. 47 
alin. (1) lit. g) se consideră 
îndeplinită dacă, în termen 
de 30 de zile de la încetarea 
raportului de muncă, este 
angajat un nou salariat cu 

 (3) Calculul şi plata 
impozitului pe profit de 
către microîntreprinderile 
care se încadrează în 
prevederile alin. (1) se 
efectuează luând în 
considerare veniturile şi 
cheltuielile realizate 
începând cu trimestrul 
respectiv. 
 

1. 
2.prin vot 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
contract individual de 
muncă pe durată 
nedeterminată sau pe durată 
determinată pe o perioadă 
de cel puţin 12 luni.

Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

20.  (4) Microîntreprinderile 
care în cursul unui trimestru 
încep să desfăşoare 
activităţi dintre cele 
prevăzute de art. 47 alin. (3) 
lit. f)-i) datorează impozit 
pe profit începând cu 
trimestrul respectiv.

 (4) Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

21.  (5) 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.

 (5) Se abroga.  
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

22.  (6) Calculul şi plata 
impozitului pe profit de 
către microîntreprinderile 
care se încadrează în 

 (6) Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR

1. 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
prevederile alin. (1), (2), (4) 
şi (7) se efectuează luând în 
considerare veniturile şi 
cheltuielile realizate 
începând cu trimestrul 
respectiv.

 

23.  (7) În situaţia în care, în 
cursul anului fiscal, oricare 
dintre asociaţii/acţionarii 
unei microîntreprinderi 
deţine peste 25% din 
valoarea/numărul titlurilor 
de participare sau al 
drepturilor de vot la mai 
mult de trei 
microîntreprinderi, 
asociaţii/acţionarii trebuie 
să stabilească 
microîntreprinderea/microîn
treprinderile care ies de sub 
incidenţa prezentului titlu şi 
care urmează să aplice 
prevederile titlului II 
începând cu trimestrul în 
care se înregistrează situaţia 
respectivă, astfel încât 
condiţia referitoare la 

 (7) Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
numărul maxim de trei 
microîntreprinderi la care 
oricare dintre 
asociaţi/acţionari deţine 
peste 25% din 
valoarea/numărul titlurilor 
de participare sau al 
drepturilor de vot să fie 
îndeplinită. Ieşirea din 
sistemul de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor se 
comunică organului fiscal 
competent, potrivit 
prevederilor Legii 
nr. 207/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi este definitivă 
pentru anul fiscal curent."

24.  
 
Reguli de determinare a 
condiţiilor de aplicare a 
sistemului de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderii 
 

18.Articolul 54 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"Reguli de determinare a 
condiţiilor de aplicare a 
sistemului de impunere pe 
veniturile 
microîntreprinderilor

 Articolul 54 se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
"Art. 54: Reguli de 
determinare a condiţiilor de 
aplicare a sistemului de 
impunere pe veniturile 
microîntreprinderilor

1. 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
Art. 54. - Pentru încadrarea 
în condiţiile privind nivelul 
veniturilor prevăzute la art. 
47 alin. (1) lit. c) şi art. 52 
se vor lua în calcul aceleaşi 
elemente care constituie 
baza impozabilă prevăzută 
la art. 53. 

 
Art. 54. - Pentru încadrarea 
în condiţiile privind nivelul 
veniturilor prevăzute la art. 
47 alin. (1) lit. c) şi f) şi la 
art. 52 alin. (1) se vor lua în 
calcul aceleaşi elemente 
care constituie baza 
impozabilă prevăzută la art. 
53." 

Pentru încadrarea în 
condiţiile privind nivelul 
veniturilor prevăzute la art. 
47 alin. (1) lit. c) şi la art. 
52 se vor lua în calcul 
aceleaşi elemente care 
constituie baza impozabilă 
prevăzută la art. 53." 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR

25. Titlul IV – impozitul pe 
venit 
 
Art. 60: Scutiri 
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 

23.La articolul 60, punctul 
4 se abrogă. 

 Punctul 23 Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
nr. 170/2016 privind 
impozitul specific unor 
activităţi, în cursul unui an. 

26. c)veniturile brute lunare din 
salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. 
(1)-(3), realizate de 
persoanele fizice pentru 
care se aplică scutirea sunt 
calculate la un salariu brut 
de încadrare pentru 8 ore de 
muncă/zi de minimum 
3.000 lei lunar. Scutirea se 
aplică pentru sumele din 
venitul brut lunar de până la 
10.000 lei inclusiv, obţinut 
din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice. Partea din 
venitul brut lunar ce 
depăşeşte 10.000 lei nu 
beneficiază de facilităţi 
fiscale; 

c) veniturile brute lunare 
din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice pentru 
care se aplică scutirea sunt 
calculate la un salariu brut 
de încadrare pentru 8 ore de 
muncă/zi de minimum 
3.000 lei lunar. Scutirea se 
aplică pentru sumele din 
venitul brut lunar de până la 
10.000 lei inclusiv, obţinut 
din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice. Partea din 
venitul brut lunar ce 
depăşeşte 10.000 lei nu 
beneficiază de facilităţi 
fiscale;" 

 La articolul 60 punctul 5, 
litera c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
c) veniturile brute lunare 
din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice pentru 
care se aplică scutirea sunt 
calculate la un salariu brut 
de încadrare pentru 8 ore de 
muncă/zi de minimum 
3.000 lei lunar. Scutirea se 
aplică pentru sumele din 
venitul brut lunar de până la 
30.000 lei inclusiv, obţinut 
din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice. Partea din 
venitul brut lunar ce 
depăşeşte 30.000 lei nu 
beneficiază de facilităţi 

1. 
2.prin vot 
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
fiscale;" 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR

27. a)angajatorii care 
desfăşoară pe teritoriul 
României activităţi în 
sectorul agricol şi în 
industria alimentară definite 
de următoarele coduri 
CAEN: 
 
1.cod CAEN 01: 
Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
 
011 - Cultivarea plantelor 
nepermanente; 
012 - Cultivarea plantelor 
din culturi permanente; 
013 - Cultivarea plantelor 
pentru înmulţire; 
014 - Creşterea animalelor; 
015 - Activităţi în ferme 
mixte (cultura vegetală 
combinată cu creşterea 
animalelor); 

  
 

a) angajatorii care 
desfăşoară pe teritoriul 
României activităţi în 
sectorul agricol şi în 
industria alimentară definite 
de următoarele coduri 
CAEN: 
 
1.cod CAEN 01: 
Agricultură, vânătoare şi 
servicii anexe 
 
011 - Cultivarea plantelor 
nepermanente; 
012 - Cultivarea plantelor 
din culturi permanente; 
013 - Cultivarea plantelor 
pentru înmulţire; 
014 - Creşterea animalelor; 
015 - Activităţi în ferme 
mixte (cultura vegetală 
combinată cu creşterea 
animalelor);

1.Amendamentele propuse vor 
sprijini cooperativele şi 
sistemul cooperatist din 
România, inclusiv grupurile şi 
organizaţiile de producători. 

Textul actual al Legii 227/ 
2022 faciliteză doar unele 
cooperative, grupuri şi 
organizaţii de producători, 
însă, spre exemplu, în 
organizaţiile pe care le 
reprezentăm, 60% dintre 
membrii cooperatori au 
codurile CAEN propuse spre a 
fi incluse (4611, 4621, 4631, 
4632, 4633) exclusiv pentru 
cooperativele agricole definite 
conform Legii 566/2004, 
grupurilor şi organiţiilor de 
producători), deci în cazul în 
care aceste completări nu sunt 
aprobate, mai mult de jumătate 
dintre membrii noştri nu sunt 
beneficiari ai acestor scutiri de 
taxe, deşi contribuie consitent 
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Text act normativ de bază 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
016 - Activităţi auxiliare 
agriculturii şi activităţi după 
recoltare; 
 
2.cod CAEN 10: Industria 
alimentară; 

016 - Activităţi auxiliare 
agriculturii şi activităţi după 
recoltare; 
 
2.cod CAEN 10: Industria 
alimentară; 
3.cod CAEN 46 
4611 - Intermedieri în 
comerțul cu materii prime 
agricole, animale vii, 
materii prime textile și cu 
semifabricate, numai 
pentru cooperativele 
agricole definite conform 
Legii 566/2004, grupurilor 
și organițiilor de 
producători; 
4621 - Comerț cu ridicata 
al cerealelor, semințelor, 
furajelor și tutunului 
neprelucrat, numai pentru 
cooperativele agricole 
definite conform Legii 
566/2004, grupurilor și 
organițiilor de 
producători; 
4631 - Comerț cu ridicata 

privind forţa de muncă în 
sectoarele vizate. 

Modificarea procentului 
privind cifra de afaceri are ca 
fundament respectarea 
criteriilor impuse prin Legea 
cooperaţiei agricole 566/2004, 
CAPITOLUL XIII: "Sprijinul 
statului pentru cooperativele 
agricole Art. 76 (1) Activitatea 
cooperativelor agricole 
beneficiază de următoarele 
măsuri, care constituie 
derogări de la prevederile 
Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, litera 
f) scutirea membrilor 
cooperativelor agricole de la 
plata impozitului pe arendă în 
cazul terenurilor luate în 
arendă de către cooperativele 
agricole de la aceştia. (2) 
Facilităţile fiscale prevăzute la 
alin. (1) lit. e) se acordă în 
integralitate membrilor 
cooperatori care au valorificat 
în anul anterior celui pentru 
care se datorează impozitele 
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Text act normativ de bază 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
al fructelor și legumelor, 
numai pentru 
cooperativele agricole 
definite conform Legii 
566/2004, grupurilor și 
organițiilor de 
producători; 
4632 - Comerţ cu ridicata 
al cărnii şi produselor din 
carne, numai pentru 
cooperativele agricole 
definite conform Legii 
566/2004, grupurilor și 
organițiilor de 
producători; 
4633 - Comerţ cu ridicata 
al produselor lactate, 
ouălor, uleiurilor şi 
grăsimilor comestibile, 
numai pentru 
cooperativele agricole 
definite conform Legii 
566/2004, grupurilor și 
organițiilor de 
producători. 
Autor: deputat Sándor 
Bende – grup UDMR

cel puţin 50% din producţia 
obţinută prin/către 
cooperativele agricole. 
Excepţie fac acele cooperative 
agricole care au recunoscute 
ca si grupuri de producători 
conform Ordonanţa nr. 
37/2005 cu modificările si 
completările ulterioare si în 
Anexa nr. 2 lista criteriilor de 
recunoaştere pentru obţinerea 
statutului de grup de 
producători prevăzută în 
norme la Ordinul 358/2016, 
care impune obligaţia 
membrilor de a comercializa 
un procent minim din 
producţia proprie prin 
intermediul grupului de 
producători, după cum 
urmează: 50% în primul an de 
la recunoaştere, 55% în al 
doilea an de la recunoaştere, 
60% în al treilea an de la 
recunoaştere, 65% în al 
patrulea an de la recunoaştere, 
75% începând cu al cincilea an 
de la recunoaştere”. 

Plafonul de cel puţin 80% 
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Text act normativ de bază 
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Text ordonanţă 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
 
 

din cifra de afaceri totală, este 
un procent nejustificat de mare 
pentru multe din cooperativele 
agricole, organizaţiile si 
grupurile de producători, prin 
urmare solicităm ajustarea 
acestuia conform Legii 
Cooperaţiei Agricole. Ba mai 
mult, situaţiile neprevăzute 
apărute în sectorul vegetal şi 
zootehnic precum: seceta, 
creşterile de preţ, inflaţia, 
izbucnirea războiului şi 
evoluţia nefavorabilă a pieţei 
produselor din carne şi lapte, 
îngreunează buna funcţionare 
a cooperativelor agricole, 
organizaţiile şi grupurile de 
producători, influenţând 
negativ cifra de afaceri totală. 

 
2.prin vot

28.  
 
 
b)angajatorii realizează 
cifră de afaceri din 
activităţile menţionate la lit. 
a) în limita a cel puţin 80% 

28.La articolul 60 punctul 
7, literele b) şi c) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
"b) angajatorii realizează 
cifră de afaceri din 
activităţile prevăzute la lit. 

 
 
 

 
 
b) angajatorii realizează 
cifră de afaceri din 
activităţile menţionate la lit. 
a) în limita a cel puţin 50% 
din cifra de afaceri totală.

1.Textul actual al Legii 
227/2015 faciliteză doar unele 
cooperative, grupuri și organizații 
de producători, însă, spre 
exemplu, în organizațiile pe care 
le reprezentăm, 60% dintre 
membrii cooperatori au codurile 
CAEN propuse spre a fi incluse 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
din cifra de afaceri totală. 
Pentru angajatorii nou-
înfiinţaţi, respectiv 
înregistraţi la registrul 
comerţului/înregistraţi fiscal 
începând cu luna iunie 
2022, cifra de afaceri se 
calculează cumulat de la 
data înregistrării, inclusiv 
luna în care se aplică 
scutirea, iar pentru 
angajatorii existenţi la data 
de 1 iunie 2022 se consideră 
ca bază de calcul cifra de 
afaceri realizată cumulat de 
la începutul anului, 
respectiv cumulat de la data 
înregistrării în cazul celor 
constituiţi/înregistraţi în 
perioada cuprinsă între 
începutul anului şi data de 1 
iunie 2022, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea. 
Pentru angajatorii existenţi 
la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an ulterior datei de 
1 iunie 2022, cifra de 

a) în limita a cel puţin 80% 
din cifra de afaceri totală. 
Pentru angajatorii nou-
înfiinţaţi, respectiv 
înregistraţi la registrul 
comerţului/înregistraţi fiscal 
începând cu luna iunie 
2022, cifra de afaceri se 
calculează cumulat de la 
data înregistrării, inclusiv 
luna în care se aplică 
scutirea, iar pentru 
angajatorii existenţi la data 
de 1 iunie 2022 se consideră 
ca bază de calcul cifra de 
afaceri realizată cumulat de 
la începutul anului, 
respectiv cumulat de la data 
înregistrării în cazul celor 
constituiţi/înregistraţi în 
perioada cuprinsă între 
începutul anului şi data de 1 
iunie 2022, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea. 
Pentru angajatorii existenţi 
la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an ulterior datei de 

 
Autor: deputat Sándor 
Bende – grup UDMR 
 
 

(4611, 4621, 4631, 4632, 4633) 
exclusiv pentru cooperativele 
agricole definite conform Legii 
566/2004, grupurilor și 
organițiilor de producători), deci 
în cazul în care aceste completări 
nu sunt aprobate, mai mult de 
jumătate dintre membrii noștri nu 
sunt beneficiari ai acestor scutiri 
de taxe, deși contribuie consitent 
privind forța de muncă în 
sectoarele vizate. 

 
2.prin vot 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
afaceri din activităţile 
menţionate la lit. a) se 
calculează cumulat pentru 
perioada corespunzătoare 
din anul curent, inclusiv 
luna în care se aplică 
scutirea. Această cifră de 
afaceri se realizează pe bază 
de contract sau comandă şi 
acoperă manoperă, 
materiale, utilaje, transport, 
echipamente, dotări, 
precum şi alte activităţi 
auxiliare necesare 
activităţilor menţionate la 
lit. a). Cifra de afaceri va 
cuprinde inclusiv producţia 
realizată şi nefacturată; 

1 iunie 2022, cifra de 
afaceri se calculează 
cumulat pentru perioada 
corespunzătoare din anul 
curent, inclusiv luna în care 
se aplică scutirea. Această 
cifră de afaceri se realizează 
pe bază de contract, 
comandă sau alte 
documente specifice 
sectorului agricol şi 
industriei alimentare şi 
acoperă manoperă, 
materiale, utilaje, transport, 
echipamente, dotări. Cifra 
de afaceri va cuprinde 
inclusiv producţia realizată 
şi nefacturată;

29. c)veniturile brute lunare din 
salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art. 76 alin. 
(1)-(3), realizate de 
persoanele fizice pentru 
care se aplică scutirea, sunt 
calculate la un salariu brut 
de încadrare pentru 8 ore de 
muncă/zi de minimum 

c) veniturile brute lunare 
din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice pentru 
care se aplică scutirea, sunt 
calculate la un salariu brut 
de încadrare pentru 8 ore de 
muncă/zi de minimum 

 La articolul 60 punctul 7, 
litera c) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
c) veniturile brute lunare 
din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice pentru 
care se aplică scutirea, sunt 

1. 
2.prin vot 
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Motivare  
1.admitere 

2.respingere
3.000 lei lunar. Scutirea se 
aplică pentru sumele din 
venitul brut lunar de până la 
10.000 lei inclusiv, obţinut 
din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice. Partea din 
venitul brut lunar ce 
depăşeşte 10.000 lei nu 
beneficiază de facilităţi 
fiscale; 

3.000 lei lunar. Scutirea se 
aplică pentru sumele din 
venitul brut lunar de până la 
10.000 lei inclusiv, obţinut 
din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice. Partea din 
venitul brut lunar ce 
depăşeşte 10.000 lei nu 
beneficiază de facilităţi 
fiscale; " 

calculate la un salariu brut 
de încadrare pentru 8 ore de 
muncă/zi de minimum 
3.000 lei lunar. Scutirea se 
aplică pentru sumele din 
venitul brut lunar de până la 
30.000 lei inclusiv, obţinut 
din salarii şi asimilate 
salariilor prevăzute la art. 
76 alin. (1)-(3), realizate de 
persoanele fizice. Partea din 
venitul brut lunar ce 
depăşeşte 30.000 lei nu 
beneficiază de facilităţi 
fiscale; " 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR

30. Art. 69: Stabilirea venitului 
net anual pe baza normelor 
de venit 
 
(9)Contribuabilii pentru 
care venitul net se 
determină pe bază de norme 
de venit şi care în anul 
fiscal anterior au înregistrat 
un venit brut anual mai 

30.La articolul 69, 
alineatul (9) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins:  
 
"(9) Contribuabilii, pentru 
care venitul net se 
determină pe bază de norme 
de venit şi care în anul 
fiscal anterior au înregistrat 

 Punctul 30 Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
mare decât echivalentul în 
lei al sumei de 100.000 
euro, începând cu anul 
fiscal următor au obligaţia 
determinării venitului net 
anual în sistem real. Cursul 
de schimb valutar utilizat 
pentru determinarea 
echivalentului în lei al 
sumei de 100.000 euro este 
cursul de schimb mediu 
anual comunicat de Banca 
Naţională a României, la 
sfârşitul anului fiscal. 
Această categorie de 
contribuabili are obligaţia 
să completeze 
corespunzător şi să depună 
declaraţia unică privind 
impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale 
datorate de persoanele 
fizice până la data de 25 
mai inclusiv a anului 
următor celui de realizare a 
venitului. 

un venit brut anual mai 
mare decât echivalentul în 
lei al sumei de 25.000 euro, 
începând cu anul fiscal 
următor au obligaţia 
determinării venitului net 
anual în sistem real. Cursul 
de schimb valutar utilizat 
pentru determinarea 
echivalentului în lei al 
sumei de 25.000 euro este 
cursul de schimb mediu 
anual comunicat de Banca 
Naţională a României, la 
sfârşitul anului fiscal. 
Această categorie de 
contribuabili are obligaţia 
să completeze 
corespunzător şi să depună 
declaraţia unică privind 
impozitul pe venit şi 
contribuţiile sociale 
datorate de persoanele 
fizice până la data de 25 
mai inclusiv a anului 
următor celui de realizare a 
venitului."
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
31. ş)contribuţiile la un fond de 

pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cele 
reprezentând contribuţii la 
scheme de pensii 
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislaţia 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic 
European, suportate de 
angajator pentru angajaţii 
proprii, în limita a 400 euro 
anual pentru fiecare 
persoană; 
t)primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum şi serviciile 
medicale furnizate sub 
formă de abonament, 

37.La articolul 76 
alineatul (4), literele ş), t), 
v) şi w) se abrogă. 

 La articolul 76 literele v) 
si w) ale alineatului (4) se 
abroga. 
 
Autor: Firczak Iulius 
Marian, Minoritati  

1.Asigurările voluntare de 
sănătate degrevează bugetul de 
asigurări sociale de sănătate de 
cheltuielile pe care care 
angajatorii și asigurații sunt 
dispuși să le facă suplimentar 
pentru un acces crescut la servicii 
de sănătate. Deductibilitățile 
fiscale totale s-au dovedit un 
instrument foarte bun pentru 
impulsionarea mediului privat să 
contribuie suplimentar la 
finanțarea serviciilor de sănătate 
de care au nevoie, însă suntem 
departe de potențialul pe care îl 
poate avea finanțarea privată a 
sănătății.  

Asigurările private reprezintă un 
instrument de protecție socială 
foarte important și trebuie să 
existe stimulente pentru 
încurajarea dezvoltării voluntare 
a lor, astfel încât să degreveze 
povara statului cu politici de 
protecție socială. 

Propunem menținerea 
prevederilor anterioare OG 
16/2022.  

 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
suportate de angajator 
pentru angajaţii proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depăşească 
echivalentul în lei al sumei 
de 400 euro, pentru fiecare 
persoană. 
v)contravaloarea 
cheltuielilor suportate de 
angajator/plătitor cu 
efectuarea testelor medicale 
de diagnosticare a infecţiei 
COVID-19, din iniţiativa 
acestuia, pentru persoanele 
fizice care realizează 
venituri din salarii şi 
asimilate salariilor, în 
scopul depistării şi 
prevenirii răspândirii 
coronavirusului SARS-
CoV-2, pentru asigurarea 
desfăşurării activităţii în 
condiţii de securitate şi 
sănătate în muncă, pe 
perioada instituirii stării de 
urgenţă sau de alertă, 
potrivit legii. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
w)sumele acordate 
angajaţilor care desfăşoară 
activităţi în regim de 
telemuncă pentru susţinerea 
cheltuielilor cu utilităţile la 
locul în care angajaţii îşi 
desfăşoară activitatea, 
precum electricitate, 
încălzire, apă şi 
abonamentul de date, şi 
achiziţia mobilierului şi a 
echipamentelor de birou, în 
limitele stabilite de 
angajator prin contractul de 
muncă sau regulamentul 
intern, în limita unui plafon 
lunar de 400 lei 
corespunzător numărului de 
zile din luna în care 
persoana fizică desfăşoară 
activitate în regim de 
telemuncă. Sumele vor fi 
acordate fără necesitatea de 
prezentare a documentelor 
justificative; 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
32.    La articolul 76 alineatul 

(4), litera v) se abrogă. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

33.  39.La articolul 76, după 
alineatul (4) se introduc 
două noi alineate, alin. 
(41) şi (42), cu următorul 
cuprins:  
"(41) Următoarele venituri 
cumulate lunar nu 
reprezintă venit impozabil 
în înţelesul impozitului pe 
venit, în limita plafonului 
lunar de cel mult 33% din 
salariul de bază 
corespunzător locului de 
muncă ocupat:

 Punctul 39 Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

34.  e) contribuţiile la un fond 
de pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cele 
reprezentând contribuţii la 
scheme de pensii 

 Se abroga. 
 
Autor: Firczak Iulius 
Marian 

1.ASF propune eliminarea 
eliminarea literei (e) a art. 76 alin. 
(41), motivat de următoarele 
aspecte: 

Prevederile art. I. pct. 39 din 
O.G. nr. 16/2022 instituie un nou 
mecanism de impozitare pentru 
contribuțiile la fondurile de pensii 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislaţia 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic 
European, suportate de 
angajator pentru angajaţii 
proprii, în limita a 400 euro 
anual pentru fiecare 
persoană; 

facultative. Astfel, contribuţiile la 
un fond de pensii facultative 
potrivit Legii nr. 204/2006 rămân 
deductibile la calculul 
impozitului pe venit în limita a 
400 euro anual pentru fiecare 
persoană, cu condiția să nu 
depășească 33% din salariul de 
bază împreună cu prestațiile 
suplimentare primite de salariați 
în baza clauzei de mobilitate, 
contravaloarea hranei acordate de 
către angajator pentru angajații 
proprii, cazarea şi contravaloarea 
chiriei pentru spațiile de 
cazare/de locuit puse de către 
angajatori la dispoziţia angajaților 
proprii, contravaloarea serviciilor 
turistice şi/sau de tratament, 
primele de asigurare voluntară de 
sănătate și sumele acordate 
angajaţilor care desfăşoară 
activităţi în regim de telemuncă. 

Prin modelul impus de art. I. 
pct. 39 din O.G. nr. 16/2022, 
România introduce un scut fiscal 
pentru plata contribuțiilor de către 
angajat la fondurile de pensii 
facultative. Ori, un cadru fiscal 
împovărător pentru sistemul de 
pensii private din România nu va 
stimula nici angajatorii și nici 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
forța de muncă ocupată să 
contribuie la fondurile de pensii 
private. 

Analiza prevederilor legale din 
O.G. nr. 16/2022, arată că 
România va aplica un nou model 
de impozitare pentru Pilonul 2: 

• Excepția taxării la plata 
contribuțiilor (de către angajat);  

• Taxarea parțială la realizarea 
profitului din investiții (se vor 
impozita dividendele);  

• Taxarea la plata pensiei 
private (momentul recunoașterii 
venitului din pensie). 

Referitor la Pilonul 3, după 
modificările Codului fiscal 
modificat prin O.G. nr. 16/2022, 
noul model de impozitare aplicat 
arată o impozitare în lanț a 
contribuțiilor plătite la fondurile 
de pensii facultative: 

• Taxarea parțială la plata 
contribuțiilor de către angajat (se 
introduce plafon la plafon/scut 
fiscal); 

• Taxarea parțială la realizarea 
profitului din investiții (se vor 
impozita dividendele); 

• Taxarea la plata pensiei 
private (momentul recunoașterii 
venitului din pensie).
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
 
2.prin vot

35.  f) primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum şi serviciile 
medicale furnizate sub 
formă de abonament, 
suportate de angajator 
pentru angajaţii proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depăşească 
echivalentul în lei al sumei 
de 400 euro, pentru fiecare 
persoană; 

 La Articolul 1, punctul 39, 
litera f) a alin. (41) se 
abroga. 
 
 
Autor: dep Firczak Iulius 
Marian, Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale 
 

1.Considerăm că stabilirea unui 
plafon suplimentar pentru 
scutirea de la plata impozitului pe 
venit și a contribuțiilor sociale 
obligatorii a primelor de asigurare 
voluntară de sănătate suportate de 
angajator pentru angajații proprii 
va avea un impact negativ 
semnificativ asupra industriei 
asigurărilor și reasigurărilor din 
România. 

Mai mult, considerăm că 
includerea unor beneficii ce 
asigură protecția salariatului pe 
termen lung și în aceeași 
categorie cu beneficii lichide și 
limitarea neimpozitării acestor 
„pachete de beneficii” în limita a 
33% din salariul brut aferent 
poziției riscă să reducă 
semnificativ atractivitatea 
produselor ce asigură protecția 
salariatului pe termen lung.  

Chiar și în prezent, deja a 
devenit dificilă contractarea unor 
asigurări cu prima de 400 Euro/ 
angajat/ an, costul cu prima 
medie de asigurare pentru acest 
tip de asigurare crescând 
semnificativ încă din anul 2021 și 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
urmând să crească în continuare 
datorită inflației și creșterii 
prețurilor tuturor serviciile 
medicale. 

Totodată este cunoscut faptul că 
serviciile medicale private sunt cu 
precădere accesate de către 
asigurații care au încheiate 
asigurări de sănătate, acest fapt 
oferind un echilibru atât de 
necesar sistemului medical de 
stat. 

Vedem, astfel, necesară 
eliminarea, din corpul prezentului 
proiect de lege, a prevederilor 
privind introducerea primelor de 
asigurare de sănătate în limita a 
400 euro/an/salariat în plafonul 
de 33%, anterior menționat. 

 
2.prin vot

36.  (4) Pentru contribuabilii 
care realizează venituri 
brute lunare din salarii de 
până la nivelul prevăzut la 
alin. (3) inclusiv, deducerile 
personale de bază se 
stabilesc potrivit 
următorului tabel: 

 Art.77. - (4) Pentru 
contribuabilii care 
realizează venituri brute 
lunare din salarii de până la 
nivelul prevăzut la alin. (3) 
inclusiv, deducerea 
personală de bază se 
stabilește la nivelul 
echivalent al unui salariu 

1. 
2.prin vot 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
de bază minim brut pe 
țară garantat în plată. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

37. Art. 97: Reţinerea 
impozitului din veniturile 
din investiţii 
 
(7)Veniturile sub formă de 
dividende, inclusiv câştigul 
obţinut ca urmare a deţinerii 
de titluri de participare 
definite de legislaţia în 
materie la organisme de 
plasament colectiv se impun 
cu o cotă de 5% din suma 
acestora, impozitul fiind 
final. (…) 

44.La articolul 97 
alineatul (7), prima teză se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(7) Veniturile sub formă de 
dividende, inclusiv câştigul 
obţinut ca urmare a deţinerii 
de titluri de participare 
definite de legislaţia în 
materie la organisme de 
plasament colectiv se 
impozitează cu o cotă de 
8% din suma acestora, 
impozitul fiind final. (...)" 

 La articolul 97 alineatul 
(7), prima teză se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
"(7) Veniturile sub formă de 
dividende, inclusiv câştigul 
obţinut ca urmare a deţinerii 
de titluri de participare 
definite de legislaţia în 
materie la organisme de 
plasament colectiv se 
impozitează cu o cotă de 
5% din suma acestora, 
impozitul fiind final. (...)" 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 
 
 
 

1. 
2.prin vot 
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Text ordonanţă 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
38.    Art. 97: Reţinerea 

impozitului din veniturile 
din investiţii 
 
(7)Veniturile sub formă de 
dividende, inclusiv câştigul 
obţinut ca urmare a deţinerii 
de titluri de participare 
definite de legislaţia în 
materie la organisme de 
plasament colectiv se impun 
cu o cotă de 5% din suma 
acestora, impozitul fiind 
final. (…) 
 
Autor: dep Victor Ilie, grup 
USR 
 

1.Idem explicatie 
amendament art.43 alin.(2) 
 
2.prin vot 

39.  
tranşe de venit brut 

- lei - 
până la 66.750, inclusiv 
peste 66.750 - 445.000, 
inclusiv 

667,5 +
depăşe

peste 445.000 61.187
ce depă
445.00

 

 
Tranşe de venit 

brut 
- lei - 

Impozit 
- lei - 

până la 10.000 
inclusiv 

3% 

peste 10.000-
66.750 inclusiv 

300 + 20% 
pentru ceea ce 
depăşeşte suma 
de 10.000

  

Tranșe de venit 
brut 
- lei -

Impozit 
- lei - 

până la 66.750, 
inclusiv 

3% 

1.Dat fiind că baza de 
impozitare include toate plățile 
efectuate de organizatorii de 
jocuri de noroc către participanți, 
sumele puse în joc de participanți 
(mizele) sau sumele retrase  de 
jucători fără a fi puse în joc 
nefiind recunoscute drept 
deductibile, ceea ce determină 
aplicarea impozitului în manieră 
extensivă, inclusiv asupra unor 
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Text act normativ de bază 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
peste 66.750 11.650 + 40% 

pentru ceea ce 
depăşeşte suma 
de 66.750

……………………………
…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

între 66.750-
445.000, 
inclusiv 

2003 + 20% 
pentru ceea 
ce 
depășește 
suma de 
66.750 Lei

peste 445.000  77.653 + 
40% pentru 
ceea ce 
depășește 
suma de 
445.000

 
Propunere primita din 
partea Romslot, 
Bookmakers si Rombet 
Victor Ilie, grup USR 
 

sume care nu sunt generate de 
participarea la jocurile de noroc, 
apreciem că se impunere 
restabilirea plafoanelor prevăzute 
anterior adoptării O.G. 16/2022. 

La nivelul Uniunii Europene, în 
urma studiilor de impact  riguros 
efectuate, s-a constatat că, în 
vederea protejării pieței 
reglementate, protejând astfel 
deopotrivă interesele fiscale ale 
statului și cetățenii,  politica 
fiscală joacă un rol esențial.   

 
2.prin vot 

40.  (22) Impozitul datorat în 
cazul veniturilor obţinute ca 
urmare a participării la 
jocurile de noroc 
caracteristice cazinourilor, 
cluburilor de poker, slot-
machine şi lozuri, cu 
valoare mai mare decât 
plafonul neimpozabil de 

 (22)Se abroga 
 
Autor: Miklós Zoltán, 
deputat UDMR si Kolcsar 
Karoly 
 

1. 
2.prin vot 
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(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
66.750 lei, se determină 
prin aplicarea baremului 
prevăzut la alin. (2) asupra 
fiecărui venit brut primit de 
un participant, iar din 
rezultatul obţinut se scade 
suma de 11.650 lei."

41. Art. 111: Definirea 
venitului din transferul 
proprietăţilor imobiliare 
din patrimoniul personal 
 
(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 

46.La articolul 111, 
alineatul (1) 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 la valoarea 
tranzacţiei prin aplicarea 
următoarelor cote:

 Punctul 46 Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 
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Motivare  
1.admitere 

2.respingere
deducerea din valoarea 
tranzacţiei a sumei 
neimpozabile de 450.000 
lei. 

42.    La articolul 142, litera v) 
se abrogă. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

43. Art. 142: Venituri din 
salarii şi venituri asimilate 
salariilor care nu se cuprind 
în baza lunară de calcul al 
contribuţiilor de asigurări 
sociale 
 
Nu se cuprind în baza 
lunară de calcul al 
contribuţiilor de asigurări 
sociale următoarele: 
…………………………… 

67.La articolul 142, după 
litera aa) se introduce o 
nouă literă, litera aa1), cu 
următorul cuprins: 
 
"aa1) venituri cumulate 
lunar în limita plafonului 
lunar de cel mult 33% din 
salariul de bază 
corespunzător locului de 
muncă ocupat: 

 Punctul 67 Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

44.  5. contribuţiile la un fond 
de pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cele 

 Se abroga. 
 
Autor: dep Firczak Iulius 
Marian, Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale 

1.ASF propune eliminarea 
pct. 5 a art. 142 lit. aa1), ca 
și consecință a propunerilor 
anterioare. 



 

322 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
reprezentând contribuţii la 
scheme de pensii 
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislaţia 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entităţi 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii 
Europene sau aparţinând 
Spaţiului Economic 
European, suportate de 
angajator pentru angajaţii 
proprii, în limita a 400 euro 
anual pentru fiecare 
persoană;

2.prin vot 

45.  6. primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum şi serviciile 
medicale furnizate sub 
formă de abonament, 
suportate de angajator 
pentru angajaţii proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depăşească 
echivalentul în lei al sumei 

 La Articolul 1, punctul 67, 
punctul 6 al lit. aa1) se 
abroga. 
 
Autor: dep Firczak Iulius 
Marian, Grupul parlamentar 
al minorităţilor naţionale 
 

1. 
2.prin vot 



 

323 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
de 400 euro, pentru fiecare 
persoană;

46. Art. 146: Stabilirea şi 
plata contribuţiilor de 
asigurări sociale 

68.La articolul 146, după 
alineatul (55) se introduc 
patru noi alineate, alin. 
(56)-(59), cu următorul 
cuprins: 
"(56) Contribuţia de 
asigurări sociale datorată de 
către persoanele fizice care 
obţin venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, în baza 
unui contract individual de 
muncă cu normă întreagă 
sau cu timp parţial, 
calculată potrivit alin. (5), 
nu poate fi mai mică decât 
nivelul contribuţiei de 
asigurări sociale calculate 
prin aplicarea cotei 
prevăzute la art. 138 lit. a), 
art. 1381 alin. (1) şi (2), art. 
1382 alin. (1) sau art. 
1383 alin. (1), după caz, 
asupra salariului de bază 
minim brut pe ţară în 
vigoare în luna pentru care 

 La articolul 146, alineatele 
(56)-(59) se abrogă. 
 
Autori amendament: 
Raluca TURCAN – deputat 
PNL 
Gabriela HORGA – deputat 
PNL 
Tudor POLAK – deputat PNL 
Alin IGNAT – deputat PNL 
Robert SIGHIARTĂU – 
deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – deputat 
PNL 
Adrian COZMA – deputat 
PNL 
 
Autori: Oana Țoiu - Deputat 
USR, Cristian Seidler - 
Deputat USR, Monica Berescu 
- Deputat USR, Viorel 
Baltărețu - Deputat USR, 
Ștefan Pălărie - Senator USR, 
Irineu Darău - Senator USR 
 
Autori: Nechita- Adrian Oros, 
senator neafiliat, deputat 

1.Potrivit art.56 alin.(2) din 
Constituția României ”(2) 
Sistemul legal de impuneri 
trebuie să asigure aşezarea justă a 
sarcinilor fiscale.” 

În acest sens, propunem ca baza 
de calcul pentru contribuţia de 
asigurări sociale datorată de către 
persoanele fizice care obţin 
venituri din salarii sau asimilate 
salariilor, în baza unui contract 
individual de muncă cu timp 
parţial, să fie reprezentată de 
venitul efectiv realizat, nu prin 
raportare la salariul de bază 
minim brut pe ţară în vigoare în 
luna pentru care se datorează 
contribuţia de asigurări sociale. 

Prevederile alin. (56)-(59) au 
produse deja efecte negative  
asupra pieței muncii din 
România, materializate prin 
încetarea a zeci de mii de 
contracte de muncă cu timp 
parțial.  

 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
se datorează contribuţia de 
asigurări sociale, 
corespunzător numărului 
zilelor lucrătoare din lună în 
care contractul a fost activ. 

Victoria-Violeta Alexandru, 
grup PNL, deputat Bogdan-
Alexandru Bola, grup PNL, 
dep Kolcsár Anquetil-Károly, 
grup UDMR 
 

47.  Pct.68  La alin. (57), după litera c) se 
introduce o nouă literă, 
lit.c1), cu următorul cuprins: 
 
c1) sunt părinți care au copii 
cu vârsta mai mică de 12 ani 
sau care au copii cu 
dizabilități cu vârsta de până 
la 26 de ani; 
 
 
Autori: Oana Țoiu - Deputat 
USR, Cristian Seidler - 
Deputat USR, Monica Berescu 
- Deputat USR 

1. Soluția corectă este eliminarea 
supra taxării dar în cazul în care 
nu este votat amendamentul de 
eliminare a suprataxării 
propunem ca ameliorare a 
efectelor negative a acesteia 
completarea art.146 alin.(57) 
astfel încât supraimpozitarea cu 
CAS și CASS a salariilor pe 
normă parțială să nu se aplice în 
cazul părinților care au copii cu 
vârsta mai mică de 12 ani sau 
care au copii cu dizabilități cu 
vârsta de până la 26 de ani, 
întrucât aceștia uneori au 
responsabilități legate de 
supravegherea copiilor după 
închiderea programului grădiniței 
sau al școlii și în lipsa unui 
mecanism formal sau informal de 
sprijin  pot să lucreze doar normă 
parțială o perioadă. Din datele 
INS sunt în jur de 2,5 milioane de 
copii cu vârsta mai mică de 12 
ani iar dintre aceștia familiile în 
care unul din părinți are sau avea 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
un loc de muncă cu normă 
parțială sunt cele mai vulnerabile 
și riscul de a pierde acel loc de 
muncă din cauza supra taxării 
poate avea efecte negative 
serioase asupra familiei. Din 
locurile de muncă cu normă 
parțială închise ăntre 1 august și  
1 octombrie 2022, ca urmare a 
OG, sunt 85.741 de femei și 
76.354 de bărbați (conform 
datelor ITM) 
Vârsta de 12 ani pentru copii, 
respectiv de 26 de ani pentru 
copiii cu dizabilități este stabilită 
prin similitudine cu prevederile 
Legii nr.19/2020 privind 
acordarea unor zile libere 
părinților pentru supravegherea 
copiilor, în situația închiderii 
temporare a unităților de 
învățământ, cu modificările și 
completările ulterioare.2.prin 
vot 

48.  Pct.68  Alin. (58) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
(58) În aplicarea prevederilor 
alin.(57), angajatorul solicită 
documente justificative 
persoanelor fizice aflate în 
situațiile prevăzute la alin.(57) 

 
1. Corelare cu modificarea 
anterioară 
 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
lit.a), c), c1) și d), iar în cazul 
situației prevăzute la alin.(57) 
lit.e), procedura de aplicare se 
stabilește prin ordin al ministrului 
finanțelor. 
 
Autori: Oana Țoiu - Deputat 
USR, Cristian Seidler - Deputat 
USR, Monica Berescu - Deputat 
USR 
 

49.    Punctul 68 Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

50.  
 
 
(8)Calculul contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de 
persoanele prevăzute la alin. 
(2) se realizează de către 
acestea conform 
prevederilor alin. (5) şi (7), 
după caz. Contribuţia se 
plăteşte până la data de 25 a 
lunii următoare celei pentru 
care se plătesc veniturile. 

69.La articolul 146, 
alineatul (8) se modifică şi 
va avea următorul 
cuprins: 
 
"(8) Calculul contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de 
persoanele prevăzute la alin. 
(2) se realizează de către 
acestea conform 
prevederilor alin. (5), (56)-
(58) şi (7), după caz. 
Contribuţia se plăteşte până 

 La articolul 146, alineatul 
(8) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"(8) Calculul contribuţiei de 
asigurări sociale datorate de 
persoanele prevăzute la alin. 
(2) se realizează de către 
acestea conform 
prevederilor alin. (5) şi (7), 
după caz. Contribuţia se 
plăteşte până la data de 25 a 
lunii următoare celei pentru 

1.Corelare cu  modificarea 
intervenite prin amendamentul de 
la pct 68 al OG 16/2022. 

 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
la data de 25 a lunii 
următoare celei pentru care 
se plătesc veniturile." 

care se plătesc veniturile." 
 
Autori amendamentului: 
Raluca TURCAN – deputat 
PNL 
Gabriela HORGA – deputat 
PNL 
Tudor POLAK – deputat PNL 
Alin IGNAT – deputat PNL 
Robert SIGHIARTĂU – 
deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – deputat 
PNL 
Adrian COZMA – deputat 
PNL 
dep Kolcsár Anquetil-Károly, 
grup UDMR 
 
Autori: Oana Țoiu - Deputat 
USR, Cristian Seidler - 
Deputat USR, Monica Berescu 
- Deputat USR, Viorel 
Baltărețu - Deputat USR, 
Ștefan Pălărie - Senator USR, 
Irineu Darău - Senator USR 
 
Autori: Nechita- Adrian Oros, 
senator neafiliat, deputat 
Victoria-Violeta Alexandru, 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
grup PNL, deputat Bogdan-
Alexandru Bola, grup PNL 
 

51.    Punctul 69 Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

52.  
 
Art. 148: Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale datorată de 
persoanele fizice care 
realizează veniturile 
prevăzute la art. 137 alin. 
(1) lit. b) şi b1) 

71.Articolul 148 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 148: Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale datorate de 
persoanele fizice care 
realizează veniturile 
prevăzute la art. 137 alin. 
(1) lit. b) şi b1)

 Punctul 71 Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

53. Art. 168: Stabilirea şi 
plata contribuţiei de 
asigurări sociale de 
sănătate 

80.La articolul 168, după 
alineatul (6) se introduce 
un nou alineat, alin. (61), 
cu următorul cuprins: 
 
"(61) Prevederile art. 146 
alin. (56)-(59) şi ale art. 154 
alin. (1) lit. r) şi s) se aplică 
în mod corespunzător." 

 La articolul 168, alineatul 
(61) se abrogă. 
 
Autorii amendamentului: 
Raluca TURCAN – deputat 
PNL 
Gabriela HORGA – deputat 
PNL 
Tudor POLAK – deputat 

1.Potrivit art.56 alin.(2) din 
Constituția României ”(2) 
Sistemul legal de impuneri 
trebuie să asigure aşezarea justă a 
sarcinilor fiscale.” 

În acest sens, propunem ca baza 
de calcul pentru contribuţia de 
asigurări sociale de sănătăate 
datorată de către persoanele fizice 
care obţin venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, în baza unui 



 

329 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
PNL 
Alin IGNAT – deputat PNL 
Robert SIGHIARTĂU – 
deputat PNL 
Dan VÎLCEANU – deputat 
PNL 
Adrian COZMA – deputat 
PNL 
dep Kolcsár Anquetil-
Károly, grup UDMR 
 

contract individual de muncă cu 
timp parţial, să fie reprezentată de 
venitul efectiv realizat, nu prin 
raportare la salariul de bază 
minim brut pe ţară în vigoare în 
luna pentru care se datorează 
contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate. 

Prevederile art. 146 alin. (56)-
(59) au produse deja efecte 
negative  asupra pieței muncii din 
România, materializate prin 
încetarea a zeci de mii de 
contracte de muncă cu timp 
parțial. 

 
2.prin vot

54.   
 
 
"(61) Prevederile art. 146 
alin. (56)-(59) şi ale art. 154 
alin. (1) lit. r) şi s) se aplică 
în mod corespunzător." 

 La articolul 168, alineatul 
(61) se se modifica si va 
avea urmatorul cuprins: 
 
"(61) Prevederile art.154 
alin.(1) lit.r) și s) se aplică 
în mod corespunzător." 
 
Autori: Oana Țoiu - Deputat 
USR, Cristian Seidler - 
Deputat USR, Monica Berescu 
- Deputat USR, Viorel 
Baltărețu - Deputat USR, 

1.Corelare cu  modificarea 
intervenite prin 
amendamentele de la pct 68 
si 69 ale OG 16/2022. 
 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
Ștefan Pălărie - Senator USR, 
Irineu Darău - Senator USR 
 
Autori: Nechita- Adrian Oros, 
senator neafiliat, deputat 
Victoria-Violeta Alexandru, 
grup PNL, deputat Bogdan-
Alexandru Bola, grup PNL 
 

55.    Punctul 80 se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

56.  
 
Art. 170: Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate 
de persoanele fizice care 
realizează veniturile 
prevăzute la art. 155 alin. 
(1) lit. b)-h) 

81.Articolul 170 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 170: Baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate datorate 
de persoanele fizice care 
realizează veniturile 
prevăzute la art. 155 alin. 
(1) lit. b)-h). 
 
 
 
 

 Punctul 81 Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
57.    La art. 174, după alin. 1 se 

introduce un nou alineat, 
alin.(11) cu următorul 
cuprins: 
 
”(11) Prin excepție de la 
alin.(1) persoanele fizice 
care realizează veniturile 
prevăzute la art. 155 alin. 
(1) lit. b) - h) și care sunt 
contribuabili la sistemul 
asigurarilor sociale de 
sanatate pentru venituri de 
natura celor prevazute la 
art. 155 alin. 1 lit. a si/sau 
a^1, realizate anual la un 
nivel de cel putin 12 ori 
câștigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat nu datorează 
contribuția de asigurări 
sociale de sănătate.” 
 
Inițiatori: 
Gabriela Horga – deputat 
PNL

1.Nu se justifică plata 
contribuției de asigurări 
sociale de sănătate de către 
persoanele fizice care 
plătesc deja aceste 
contribuții la nivelul 
salariului mediu brut, avand 
in vedere faptul ca acestia 
sunt deja asigurati in baza 
contributiei datorate si 
achitate la BASS iar 
prestatia de care beneficiaza 
este aceeasi. 
 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
Sighiartău Robert-Ionatan – 
deputat PNL 
Toma Petcu – senator PNL 
Florin Roman – deputat 
PNL 
Raluca Turcan – deputat 
PNL 
Tudor Polak – deputat PNL 
 

58.    La art. 174, după alin. (2) 
se introduce un nou 
alineat, alineat (21) cu 
următorul cuprins: 
(21) În cazul persoanelor 
prevăzute la alin. (2), 
regularizarea contributiei 
retinute la sursa in cursul 
anului  se realizează la 
începutul anului fiscal 
următor conform normelor 
de aplicare stabilite de 
ministerul Finanțelor.” 
 
Inițiatori: 
Gabriela Horga – deputat PNL 
Sighiartău Robert-Ionatan – 
deputat PNL

1. 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
Toma Petcu – senator PNL 
Florin Roman – deputat PNL 
Raluca Turcan – deputat PNL 
Tudor Polak – deputat PNL 
 

59.    La art. 174, după alin. 1 se 
propune introducerea  
unui alin. nou (11) cu 
următorul cuprins: 
 
”(11) Prin excepție de la 
alin.(1) persoanele fizice 
care realizează veniturile 
prevăzute la art. 155 alin. 
(1) lit. b) - h) și care sunt 
contribuabili la sistemul 
asigurarilor sociale de 
sanatate pentru venituri de 
natura celor prevazute la 
art. 155 alin. 1 lit. a si/sau 
a^1, realizate anual la un 
nivel de cel putin 12 ori 
câștigul salarial mediu brut 
utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat nu datorează 
contribuția de asigurări 

1. Nu se justifică plata 
contribuției de asigurări 
sociale de sănătate de către 
persoanele fizice care 
plătesc deja aceste 
contribuții la nivelul 
salariului mediu brut, avand 
in vedere faptul ca acestia 
sunt deja asigurati in baza 
contributiei datorate si 
achitate la BASS iar 
prestatia de care beneficiaza 
este aceeasi. 
 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
sociale de sănătate.” 
 
La art. 174, după alin. (2) 
se introduce un nou 
alineat , alineat (21) cu 
următorul cuprins: 
 
(21) În cazul persoanelor 
prevăzute la alin. (2), 
regularizarea contributiei 
retinute la sursa in cursul 
anului se realizează la 
începutul anului fiscal 
următor conform normelor 
de aplicare stabilite de 
ministerul Finanțelor.” 
 
Autori: 
Gabriela Horga – deputat PNL 
Toma Petcu – senator PNL 
Florin Roman – deputat PNL 
Robert Sighiartău – deputat 
PNL 
Raluca Turcan – deputat PNL 
Tudor Polak – deputat PNL 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
60. TITLUL VI - Impozitul 

pe veniturile obținute din 
România de nerezidenți și 
impozitul pe 
reprezentanțele firmelor 
străine înființate în 
România 
 
Art. 224: Reţinerea 
impozitului din veniturile 
impozabile obţinute din 
România de nerezidenţi 
(4)Impozitul datorat se 
calculează prin aplicarea 
următoarelor cote asupra 
veniturilor brute: 
 
b)5% pentru veniturile din 
dividende prevăzute la art. 
223 alin. (1) lit. a); 

89.La articolul 224 
alineatul (4), litera b) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"b) 8% pentru veniturile din 
dividende prevăzute la art. 
223 alin. (1) lit. a);" 

 Punctul 89 Se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

61.    b) 5% pentru veniturile din 
dividende prevăzute la art. 
223 alin. (1) lit. a); 
 
Autor: dep Victor Ilie, grup 
USR 
 

1.Idem explicatie 
amendament art.43 alin.(2) 
 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
62.  

 
h)dobânzile şi/sau 
dividendele plătite către 
fonduri de pensii, astfel 
cum sunt ele definite în 
legislaţia statului membru al 
Uniunii Europene sau în 
unul dintre statele Spaţiului 
Economic European, cu 
condiţia existenţei unui 
instrument juridic în baza 
căruia să se realizeze 
schimbul de informaţii; 

92.La articolul 229 
alineatul (1), litera h) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"h) dobânzile plătite către 
fonduri de pensii, astfel 
cum sunt ele definite în 
legislaţia statului membru al 
Uniunii Europene sau a 
unuia dintre statele 
Spaţiului Economic 
European, cu condiţia 
existenţei unui instrument 
juridic în baza căruia să se 
realizeze schimbul de 
informaţii;"

 Punctul 92 se abroga. 
 
Autor: dep Claudiu Nasui, 
grup USR 
 

1. 
2.prin vot 

63.    La articolul 342, dupa 
alineatul (2) se introduc 
două noi alineate, (21) și 
(22) cu următorul cuprins: 
 
(21) Prin derogare de la 
alin. (1), începând cu 1 
ianuarie 2024, pentru 
produsele prevăzute la nr. 
crt. 1-5 din anexa nr. 1, 
nivelul accizelor aplicabil 

1.În ceea ce privește 
alineatul (21) - Modificarea 
propusă prin alineatul (21) 
urmărește actualizarea 
perioadei de raportare luată 
în considerare pentru 
corelarea accizelor cu 
creșterea prețurilor de 
consum, în cazul alcoolului 
și băuturilor alcoolice. 

Aceasta deoarece 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an este nivelul 
prevăzut în anexa nr. 1, 
actualizat cu creşterea 
preţurilor de consum din 
ultimele 12 luni, calculată 
în luna septembrie a 
anului anterior celui de 
aplicare, faţă de perioada 
octombrie 2022 - 
septembrie 2023, 
comunicată oficial de 
Institutul Naţional de 
Statistică până la data de 
15 octombrie. Nivelul 
accizelor actualizat se 
publică pe site-ul 
Ministerului Finanţelor 
Publice, de regulă până la 
data de 20 octombrie, dar 
nu mai târziu de data de 
31 decembrie a fiecărui 
an. 
 
(22) Începând cu 1 
ianuarie 2024, pentru 
produsele prevăzute la nr. 

raportarea la un context 
corespunzător unei perioade 
de cel puțin 7 (șapte) ani în 
urmă (octombrie 2014 – 
septembrie 2015), când 
economia națională 
depășise momentul crizei 
din 2009, nu își mai găsește 
susținere economică, fiind 
necesară așadar intervenția 
legiuitorului pentru 
restabilirea respectării 
principiului eficienței 
impunerii fiscale.  
Aceasta cu atât mai mult 

cu cât economia actuală se 
confruntă cu provocări care 
impun soluții adaptate 
noilor realități.  
Această abordare este 

singura în acord cu 
obiectivele proiectului de 
act normativ așa cum 
acestea au fost stabilite prin 
Expunerea de motive, 
respectiv „actualizarea 
nivelului accizei pentru 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
crt. 1 din anexa nr. 1, 
actualizarea anuală a 
nivelului accizei conform 
alin. (21) va fi limitată la 
un procent anual care va 
fi stabilit până la 31 
octombrie 2023. 
 
Autor: dep Merka Adrian 
Miroslav, Grupul 
parlamentar al minorităţilor 
naţionale 
 

alcool și băuturi alcoolice în 
considerarea faptului că 
acesta nu a mai fost 
actualizat de la rescrierea 
Codului Fiscal”. 
Nu în ultimul rând, 

aplicarea acestei prevederi 
începând cu 1 ianuarie 2024 
are în vedere exceptarea de 
la actualizarea accizei cu 
creșterea prețurilor de 
consum pentru intervalul 1 
august 2022 – 31 decembrie 
2023, conform propunerilor 
detaliate mai jos. 
În ceea ce privește 

alineatul (22) 
Dat fiind contextul 

economic actual și gradul 
ridicat de incertitudine 
generat de acesta, apreciem 
că este necesară stabilirea 
unui plafon în privința 
actualizării accizei pentru 
produsele din categoria 
“bere”, care să securizeze o 
formă de predictibilitate în 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
privința obligațiilor fiscale 
antrenate de activitatea 
economică desfășurată, 
respectând totodată 
principiul eficienței 
impunerii fiscale.   
 
2.prin vot

64.    Art. II. - La art. I, 
punctele 1, 2 și 3 se aplică 
începând cu veniturile 
aferente lunii decembrie 
2022.  
 
Autori: Nechita- Adrian 
Oros, senator neafiliat, 
deputat Victoria-Violeta 
Alexandru, grup PNL, 
deputat Bogdan-Alexandru 
Bola, grup PNL  
 

1.Dispoziții tranzitorii. 
 
2.prin vot 

65.  (2)Prin derogare de la art. 
342 alin. (1) din Legea 
nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în perioada 1 
august 2022 - 31 decembrie 

 Art.IV - (2) Prin derogare 
de la art. 342 alin. (1) din 
Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în perioada 1 
august 2022 - 31 decembrie 

1.Aplicarea accizei de 3,96 
lei/hl în perioada 1 august 
2022 – 31 decembrie 2023, 
fără actualizarea acesteia cu 
creşterea preţurilor de consum, 
reprezintă o măsură adecvată 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
2022 inclusiv, pentru 
produsele prevăzute la nr. 
crt. 1-5 din anexa nr. 1 la 
titlul VIII - Accize şi alte 
taxe speciale din Legea 
nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, nivelul prevăzut 
în coloana nr. 3 din această 
anexă nu se actualizează cu 
creşterea preţurilor de 
consum din ultimele 12 
luni, calculată în luna 
septembrie a anului 2021, 
faţă de perioada 
octombrie 2014 - 
septembrie 2015. 

2023 inclusiv, pentru 
produsele prevăzute la nr. 
crt. 1-5 din anexa nr. 1 la 
titlul VIII - Accize şi alte 
taxe speciale din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
nivelul prevăzut în 
coloanele nr. 3 și 4 din 
această anexă nu se 
actualizează cu creşterea 
preţurilor de consum. 
 
Autor: dep Merka Adrian-
Miroslav, Grupul 
parlamentar al minorităţilor 
naţionale 
 

și totodată necesară pentru 
asigurarea previzibilității 
asupra cuantumului 
obligațiilor fiscale datorate de 
operatorii economici din 
industria berii. 

Implementarea unei 
exceptări de la actualizarea cu 
prețurile de consum doar 
pentru intervalul 1 august – 31 
decembrie 2022, astfel cum 
este prevăzut în forma actuală 
a OG 16/2022, riscă să ignore 
realitatea economică actuală, 
inclusiv faptul că în anul 2022 
nivelul accizei a fost majorat 
de două ori (1 ianuarie și 
respectiv 1 august), fiind astfel 
acoperită actualizarea cu 
evoluția inflației, astfel 
precum este aceasta reflectată 
în Indicele Prețurilor de 
Consum (IPC). 

 
2.prin vot 

66.  (2)Începând cu data de 1 
ianuarie 2023, contribuabilii 
care au intrat sub incidenţa 
prevederilor Legii 

 Art.VI - (2) Începând cu 
data de 1 ianuarie 2023, 
contribuabilii care au intrat 
sub incidenţa

1.Pentru corelarea 
dispoziției tranzitorii cu 
prevederile de la art. 55 
alin. (2) -marginal 16, cu 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
nr. 170/2016, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, până la data de 
31 decembrie 2022, pot 
opta, prin excepţie de la 
prevederile art. 47 alin. (1) 
din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
pentru plata impozitului pe 
veniturilor 
microîntreprinderilor, 
potrivit titlului III din Codul 
fiscal, sau pentru plata 
impozitului pe profit, 
potrivit titlului II din Codul 
fiscal. 

prevederilor Legii nr. 
170/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
până la
data de 31 decembrie 2022,  
prin excepţie de la 
prevederile art. 48 alin. (2) 
din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările
ulterioare, pot opta anual 
pentru schimbarea 
regimului fiscal, respectiv, 
pentru plata impozitului pe 
veniturile 
microîntreprinderilor, 
potrivit titlului III din Codul 
fiscal, sau pentru plata 
impozitului pe profit, 
potrivit titlului II din Codul 
fiscal. 
 
Autor: dep Iulius Marian 
Firczak, Minoritati 
 
 
 

prevederile propuse pentru 
art. 47 alin. (1) – marginal 3 
și art. 48 alin. (2) – 
marginal 6, din care rezultă 
posibilitatea opțiunii anuale 
la regimul fiscal al 
microîntreprinderilor, atât 
pentru persoanele juridice 
române care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la art. 
47 alin. (1) din Codul fiscal, 
iar pentru HORECA a fost 
creată o regulă specială de 
opțiune anuală, a fost 
reformulată și completată și 
prevederea tranzitorie de la 
alin. (2), pentru o mai bună 
coerență și claritate a 
textului. 
 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
67.  g)prevederile pct. 26 

referitor la prevederile art. 
60 pct. 5 lit. c), pct. 28 
referitor la prevederile art. 
60 pct. 7 lit. c), pct. 54, 55, 
58, 68, 69 şi 80 se aplică 
veniturilor aferente lunii 
august 2022; 

 g) prevederile pct. 26 
referitor la prevederile art. 
60 pct. 5 lit. c), pct. 28 
referitor la prevederile art. 
60 pct. 7 lit. c), pct. 54, 55, 
58 se aplică veniturilor 
aferente lunii august 2022; 
 
Autori: Nechita- Adrian 
Oros, senator neafiliat, 
deputat Victoria-Violeta 
Alexandru, grup PNL, 
deputat Bogdan-Alexandru 
Bola, grup PNL

1.Corelare cu 
amendamentul de la pct 68, 
69 si 80 din OG 16/2022. 
 
2.prin  vot 

68.    
 
b) angajatorii realizează 
cifră de afaceri din 
activitățile prevăzute la lit. 
a) în limita a cel puțin 80% 
din cifra de afaceri totală. 
Pentru angajatorii nou-
înființați, respectiv 
înregistrați la registrul 
comerțului/înregistrați fiscal 
în cursul anului, cifra de 
afaceri se calculează 

La articolul 60 punctul 5, 
literele b) și b1) se 
modifică și vor avea 
următorul cuprins: 
„b) angajatorii realizează 
cifră de afaceri din 
activităţile prevăzute la lit. 
a) în limita a cel puţin 80% 
din cifra de afaceri totală 
determinată potrivit 
prevederilor literei b1) de 
mai jos. Pentru angajatorii 
nou-înfiinţaţi, respectiv 

1.Conform formulei actuale 
de calcul, companiile care 
reușesc să contribuie pozitiv 
la balanța comercială a 
României, sunt excluse de 
la posibilitatea acordării 
facilităților fiscal, inclusiv 
pentru salariații care 
activează pe teritoriul 
României. Înțelegând 
intenția legiutorului de a 
oferi beneficiile pentru 
angajații care lucrează pe 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
cumulat de la data 
înregistrării, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea, iar 
pentru angajatorii existenți 
la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an, cifra de afaceri 
se calculează cumulat 
pentru perioada 
corespunzătoare din anul 
curent, inclusiv luna în care 
se aplică scutirea. Această 
cifră de afaceri se realizează 
pe bază de contract sau 
comandă și acoperă 
manoperă, materiale, 
utilaje, transport, 
echipamente, dotări, precum 
și alte activități auxiliare 
necesare activităților 
prevăzute la lit. a). Cifra de 
afaceri va cuprinde inclusiv 
producția realizată și 
nefacturată; 
 
 
b^1) pentru determinarea 
ponderii cifrei de afaceri 

înregistraţi la registrul 
comerţului/înregistraţi fiscal 
în cursul anului, cifra de 
afaceri se calculează 
cumulat de la data 
înregistrării, inclusiv luna în 
care se aplică scutirea, iar 
pentru angajatorii existenţi 
la data de 1 ianuarie a 
fiecărui an, cifra de afaceri 
se calculează cumulat 
pentru perioada 
corespunzătoare din anul 
curent, inclusiv luna în care 
se aplică scutirea. Această 
cifră de afaceri se realizează 
pe bază de contract sau 
comandă şi acoperă 
manoperă, materiale, 
utilaje, transport, 
echipamente, dotări, 
precum şi alte activităţi 
auxiliare necesare 
activităţilor prevăzute la lit. 
a). Cifra de afaceri va 
cuprinde inclusiv producţia 
realizată şi nefacturată;

teritoriul României, 
menționăm ca beneficiile nu 
pot fi oricum acordate 
pentru salariații detașați în 
afara teritoriului României, 
conform prevederilor Art 2. 
din Ordinul Ministrului 
Finațelor nr.1528/2022. 
Astfel, prin formula actuală 
de calcul, companiile nu pot 
acorda facilitățile fiscale 
pentru salariații care 
lucrează pe teritoriul 
României, din cauza 
activității companiei în alte 
state. Forma actuală poate 
crea dezechilibre 
concurențiale majore, 
obligând companiile vizate 
fie să renunțe la activitatea 
de export, fie să presteze 
serviciile din afara 
României, pe societăți 
inființate in acele state, 
privând statul român de 
colectarea unor sume 
semnificative în taxe și 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
realizată efectiv din 
activitatea de construcții în 
cifra de afaceri totală, 
indicatorul cifra de afaceri 
realizată efectiv din 
activitatea de construcții 
cuprinde numai veniturile 
din activitatea desfășurată 
pe teritoriul României, iar 
indicatorul cifra de afaceri 
totală cuprinde atât 
veniturile din activitatea 
desfășurată pe teritoriul 
României, cât și în afara 
României. Prin activitatea 
desfășurată pe teritoriul 
României se înțelege 
activitatea desfășurată 
efectiv în România în 
scopul realizării de produse 
și prestări de servicii; 

„b1) pentru determinarea 
ponderii cifrei de afaceri 
realizată efectiv din 
activitatea de construcții în 
cifra de afaceri totală, 
indicatorul cifra de afaceri 
realizată efectiv din 
activitatea de construcții 
cuprinde numai veniturile 
din activitatea de construcții 
desfășurată pe teritoriul 
României, iar indicatorul 
cifra de afaceri totală 
cuprinde veniturile din 
întreaga activitate 
desfășurată pe teritoriul 
României. Prin activitatea 
desfășurată pe teritoriul 
României se înțelege 
activitatea desfășurată 
efectiv în România în 
scopul realizării de produse 
și prestări de servicii.’’ 
 
Autor: Năsui Claudiu-
Iulius-Gavril 
 

impozite. 
 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
69.   La articolul 76, după 

alineatul (4) se introduc 
două noi alineate, alin. 
(4^1) și (4^2), cu următorul 
cuprins: 
(4^1) Următoarele venituri 
cumulate lunar nu 
reprezintă venit impozabil 
în înțelesul impozitului pe 
venit, în limita plafonului 
lunar de cel mult 33% din 
salariul de bază 
corespunzător locului de 
muncă ocupat: 
a) prestațiile suplimentare 
primite de salariați în baza 
clauzei de mobilitate 
potrivit legii, altele decât 
cele prevăzute la alin. (2) 
lit. k), în limita a 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
indemnizația de 
delegare/detașare, prin 
hotărâre a Guvernului, 
pentru personalul 
autorităților și instituțiilor 
publice;

Articolul 76, alin. (4^1) se 
completează cu lit. g), 
având următorul cuprins: 
 
(4^1) Următoarele venituri 
cumulate lunar nu 
reprezintă venit impozabil 
în înțelesul impozitului pe 
venit, în limita plafonului 
lunar de cel mult 33% din 
salariul de bază 
corespunzător locului de 
muncă ocupat: 
a) prestațiile suplimentare 
primite de salariați în baza 
clauzei de mobilitate 
potrivit legii, altele decât 
cele prevăzute la alin. (2) 
lit. k), în limita a 2,5 ori 
nivelul legal stabilit pentru 
indemnizația de 
delegare/detașare, prin 
hotărâre a Guvernului, 
pentru personalul 
autorităților și instituțiilor 
publice; 
b) contravaloarea hranei 

 
1.Acordarea unui ajutor de 
căldură din partea 
angajatorilor pentru angajați 
ar reprezenta un mare 
sprijin pentru aceștia din 
urmă, în contextul crizei 
actuale a prețurilor.  
 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
 
b) contravaloarea hranei 
acordate de către angajator 
pentru angajații proprii, 
persoane fizice care 
realizează venituri din 
salarii sau asimilate 
salariilor, în alte situații 
decât cea prevăzută la alin. 
(4) lit. c), astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă sau în regulamentul 
intern, în limita valorii 
maxime, potrivit legii, a 
unui tichet de 
masă/persoană/zi, prevăzută 
la data acordării, în 
conformitate cu legislația în 
vigoare. La stabilirea 
plafonului lunar 
neimpozabil nu se iau în 
calcul numărul de zile din 
luna în care persoana fizică 
desfășoară activitate în 
regim de telemuncă sau 
muncă la domiciliu sau se 
află în concediu de 

acordate de către angajator 
pentru angajații proprii, 
persoane fizice care 
realizează venituri din 
salarii sau asimilate 
salariilor, în alte situații 
decât cea prevăzută la alin. 
(4) lit. c), astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă sau în regulamentul 
intern, în limita valorii 
maxime, potrivit legii, a 
unui tichet de 
masă/persoană/zi, prevăzută 
la data acordării, în 
conformitate cu legislația în 
vigoare. La stabilirea 
plafonului lunar 
neimpozabil nu se iau în 
calcul numărul de zile din 
luna în care persoana fizică 
desfășoară activitate în 
regim de telemuncă sau 
muncă la domiciliu sau se 
află în concediu de 
odihnă/medical/delegare. 
Prin hrană se înțelege hrana 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
odihnă/medical/delegare. 
Prin hrană se înțelege hrana 
preparată în unități proprii 
sau achiziționată de la 
unități specializate. 
Prevederile nu sunt 
aplicabile angajaților care 
beneficiază de tichete de 
masă, în conformitate cu 
legislația în vigoare; 
c) cazarea și contravaloarea 
chiriei pentru spațiile de 
cazare/de locuit puse de 
către angajatori la dispoziția 
angajaților proprii, persoane 
fizice care realizează 
venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, astfel 
cum este prevăzut în 
contractul de muncă sau în 
regulamentul intern, în 
limita unui plafon 
neimpozabil de 20% din 
salariul de bază minim brut 
pe țară garantat în 
plată/lună/persoană, în 
următoarele condiții:

preparată în unități proprii 
sau achiziționată de la 
unități specializate. 
Prevederile nu sunt 
aplicabile angajaților care 
beneficiază de tichete de 
masă, în conformitate cu 
legislația în vigoare; 
c) cazarea și contravaloarea 
chiriei pentru spațiile de 
cazare/de locuit puse de 
către angajatori la dispoziția 
angajaților proprii, persoane 
fizice care realizează 
venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, astfel 
cum este prevăzut în 
contractul de muncă sau în 
regulamentul intern, în 
limita unui plafon 
neimpozabil de 20% din 
salariul de bază minim brut 
pe țară garantat în 
plată/lună/persoană, în 
următoarele condiții: 
(i) angajatul, soțul/soția 
acestuia nu dețin o locuință 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
 
(i) angajatul, soțul/soția 
acestuia nu dețin o locuință 
în proprietate personală sau 
în folosință în localitatea în 
care își desfășoară 
activitatea; 
(ii) spațiul de cazare/de 
locuit se află în unitățile 
proprii, inclusiv de tip 
hotelier sau într-un imobil 
închiriat în acest scop de la 
o terță persoană, de către 
angajator; 
(iii) contractul de închiriere 
dintre angajator și terță 
persoană este încheiat în 
condițiile legii; 
(iv) plafonul neimpozabil se 
acordă unuia dintre soți, în 
cazul în care ambii soți 
desfășoară activitate în 
aceeași localitate, la același 
angajator sau la angajatori 
diferiți, pe baza declarației 
pe propria răspundere a 
acestuia.

în proprietate personală sau 
în folosință în localitatea în 
care își desfășoară 
activitatea; 
(ii) spațiul de cazare/de 
locuit se află în unitățile 
proprii, inclusiv de tip 
hotelier sau într-un imobil 
închiriat în acest scop de la 
o terță persoană, de către 
angajator; 
(iii) contractul de închiriere 
dintre angajator și terță 
persoană este încheiat în 
condițiile legii; 
(iv) plafonul neimpozabil se 
acordă unuia dintre soți, în 
cazul în care ambii soți 
desfășoară activitate în 
aceeași localitate, la același 
angajator sau la angajatori 
diferiți, pe baza declarației 
pe propria răspundere a 
acestuia. 
La determinarea plafonului 
de 20% din salariul de bază 
minim brut pe țară garantat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
La determinarea plafonului 
de 20% din salariul de bază 
minim brut pe țară garantat 
în plată se ia în calcul 
valoarea cea mai mică a 
salariului minim brut pe 
țară, în vigoare în luna 
pentru care se acordă 
avantajele. 
Verificarea îndeplinirii 
condițiilor se efectuează pe 
baza documentelor 
justificative și constituie 
responsabilitatea 
angajatorului; 
d) contravaloarea serviciilor 
turistice și/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, 
pentru angajații proprii și 
membrii de familie ai 
acestora, acordate de 
angajator, astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă, regulamentul intern, 
sau primite în baza unor 
legi speciale și/sau finanțate 

în plată se ia în calcul 
valoarea cea mai mică a 
salariului minim brut pe 
țară, în vigoare în luna 
pentru care se acordă 
avantajele. 
Verificarea îndeplinirii 
condițiilor se efectuează pe 
baza documentelor 
justificative și constituie 
responsabilitatea 
angajatorului; 
d) contravaloarea serviciilor 
turistice și/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, 
pentru angajații proprii și 
membrii de familie ai 
acestora, acordate de 
angajator, astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă, regulamentul intern, 
sau primite în baza unor 
legi speciale și/sau finanțate 
din buget, în limita unui 
plafon anual, pentru fiecare 
angajat, reprezentând 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
din buget, în limita unui 
plafon anual, pentru fiecare 
angajat, reprezentând 
nivelul unui câștig salarial 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
pe anul în care au fost 
acordate; 
 
e) contribuțiile la un fond 
de pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și cele 
reprezentând contribuții la 
scheme de pensii 
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislația 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entități 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii 
Europene sau aparținând 
Spațiului Economic 

nivelul unui câștig salarial 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
pe anul în care au fost 
acordate; 
e) contribuțiile la un fond 
de pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și cele 
reprezentând contribuții la 
scheme de pensii 
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislația 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entități 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii 
Europene sau aparținând 
Spațiului Economic 
European, suportate de 
angajator pentru angajații 
proprii, în limita a 400 euro 
anual pentru fiecare 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
European, suportate de 
angajator pentru angajații 
proprii, în limita a 400 euro 
anual pentru fiecare 
persoană; 
 
f) primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum și serviciile 
medicale furnizate sub 
formă de abonament, 
suportate de angajator 
pentru angajații proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depășească 
echivalentul în lei al sumei 
de 400 euro, pentru fiecare 
persoană; 
g) sumele acordate 
angajaților care desfășoară 
activități în regim de 
telemuncă pentru susținerea 
cheltuielilor cu utilitățile la 
locul în care angajații își 
desfășoară activitatea, 
precum electricitate, 
încălzire, apă și 

persoană; 
f) primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum și serviciile 
medicale furnizate sub 
formă de abonament, 
suportate de angajator 
pentru angajații proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depășească 
echivalentul în lei al sumei 
de 400 euro, pentru fiecare 
persoană; 
g) sumele acordate 
angajaților care desfășoară 
activități în regim de 
telemuncă pentru susținerea 
cheltuielilor cu utilitățile la 
locul în care angajații își 
desfășoară activitatea, 
precum electricitate, 
încălzire, apă și 
abonamentul de date, și 
achiziția mobilierului și a 
echipamentelor de birou, în 
limitele stabilite de 
angajator prin contractul de 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
abonamentul de date, și 
achiziția mobilierului și a 
echipamentelor de birou, în 
limitele stabilite de 
angajator prin contractul de 
muncă sau regulamentul 
intern, în limita unui plafon 
lunar de 400 lei 
corespunzător numărului de 
zile din luna în care 
persoana fizică desfășoară 
activitate în regim de 
telemuncă. Sumele sunt 
acordate fără necesitatea de 
prezentare a documentelor 
justificative. 

muncă sau regulamentul 
intern, în limita unui plafon 
lunar de 400 lei 
corespunzător numărului de 
zile din luna în care 
persoana fizică desfășoară 
activitate în regim de 
telemuncă. Sumele sunt 
acordate fără necesitatea de 
prezentare a documentelor 
justificative. 
h) sumele acordate cu titlu 
de ajutor de încălzire, 
pentru plata cheltuielilor 
cu încălzirea (gaz, energie 
electrică, material lemnos 
sau alt tip de combustibil 
utilizat pentru încălzirea 
locuințelor), pentru cele 3 
luni oficiale de iarna 
(decembrie, ianuarie, 
februarie), în limita a 500 
lei/luna. 
Ajutorul de încălzire nu 
va putea fi acordat de 
acele companii care 
înregistrează datorii 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
fiscale certe, lichide și 
exigibile cu termenul de 
scadență mai mare de 60 
zile.  
 
Autori amendamente: 
Deputat USR Oana-Silvia 
Toiu, deputat USR Viorel 
Baltărețu 
 

70.   La articolul 142, după 
litera aa) se introduce o 
nouă literă, litera aa^1), 
cu următorul cuprins: 
aa^1) venituri cumulate 
lunar în limita plafonului 
lunar de cel mult 33% din 
salariul de bază 
corespunzător locului de 
muncă ocupat: 
1. prestațiile suplimentare 
primite de salariați în baza 
clauzei de mobilitate 
potrivit legii, altele decât 
cele prevăzute la art. 139 
alin. (1) lit. j), în limita a 
2,5 ori nivelul legal stabilit 

Articolul 142, litera aa^1), 
se completează cu 
numărul 8, având 
următorul cuprins: 
aa^1) venituri cumulate 
lunar în limita plafonului 
lunar de cel mult 33% din 
salariul de bază 
corespunzător locului de 
muncă ocupat: 
1. prestațiile suplimentare 
primite de salariați în baza 
clauzei de mobilitate 
potrivit legii, altele decât 
cele prevăzute la art. 139 
alin. (1) lit. j), în limita a 
2,5 ori nivelul legal stabilit 

1. 
 
2.prin vot 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
pentru indemnizația de 
delegare/detașare, prin 
hotărâre a Guvernului, 
pentru personalul 
autorităților și instituțiilor 
publice; 
2. contravaloarea hranei 
acordate de către angajator 
pentru angajații proprii, 
persoane fizice care 
realizează venituri din 
salarii sau asimilate 
salariilor, în alte situații 
decât cea prevăzută la lit. s) 
pct. 4, astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă sau în regulamentul 
intern, în limita valorii 
maxime, potrivit legii, a 
unui tichet de 
masă/persoană/zi, prevăzută 
la data acordării, în 
conformitate cu legislația în 
vigoare. La stabilirea 
plafonului lunar care nu se 
cuprinde în baza de calcul 
al contribuției de asigurări 

pentru indemnizația de 
delegare/detașare, prin 
hotărâre a Guvernului, 
pentru personalul 
autorităților și instituțiilor 
publice; 
2. contravaloarea hranei 
acordate de către angajator 
pentru angajații proprii, 
persoane fizice care 
realizează venituri din 
salarii sau asimilate 
salariilor, în alte situații 
decât cea prevăzută la lit. s) 
pct. 4, astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă sau în regulamentul 
intern, în limita valorii 
maxime, potrivit legii, a 
unui tichet de 
masă/persoană/zi, prevăzută 
la data acordării, în 
conformitate cu legislația în 
vigoare. La stabilirea 
plafonului lunar care nu se 
cuprinde în baza de calcul 
al contribuției de asigurări 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
sociale nu se ia în calcul 
numărul de zile din luna în 
care persoana fizică 
desfășoară activitate în 
regim de telemuncă sau 
muncă la domiciliu sau se 
află în concediu de 
odihnă/medical/delegare. 
Prin hrană se înțelege hrana 
preparată în unități proprii 
sau achiziționată de la 
unități specializate. 
Prevederile nu sunt 
aplicabile angajaților care 
beneficiază de tichete de 
masă, în conformitate cu 
legislația în vigoare; 
3. cazarea și contravaloarea 
chiriei pentru spațiile de 
cazare/de locuit puse de 
către angajatori la dispoziția 
angajaților proprii, persoane 
fizice care realizează 
venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, astfel 
cum este prevăzut în 
contractul de muncă sau în 

sociale nu se ia în calcul 
numărul de zile din luna în 
care persoana fizică 
desfășoară activitate în 
regim de telemuncă sau 
muncă la domiciliu sau se 
află în concediu de 
odihnă/medical/delegare. 
Prin hrană se înțelege hrana 
preparată în unități proprii 
sau achiziționată de la 
unități specializate. 
Prevederile nu sunt 
aplicabile angajaților care 
beneficiază de tichete de 
masă, în conformitate cu 
legislația în vigoare; 
 
3. cazarea și contravaloarea 
chiriei pentru spațiile de 
cazare/de locuit puse de 
către angajatori la dispoziția 
angajaților proprii, persoane 
fizice care realizează 
venituri din salarii sau 
asimilate salariilor, astfel 
cum este prevăzut în 



 

356 

 

 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
regulamentul intern, în 
limita unui plafon lunar de 
20% din salariul de bază 
minim brut pe țară garantat 
în plată/persoană, acordate 
în condițiile prevăzute la 
art. 76 alin. (4^1) lit. c); 
4. contravaloarea serviciilor 
turistice și/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, 
pentru angajații proprii și 
membrii de familie ai 
acestora, acordate de 
angajator, astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă, regulamentul intern, 
sau primite în baza unor 
legi speciale și/sau finanțate 
din buget, în limita unui 
plafon anual, pentru fiecare 
angajat, reprezentând 
nivelul unui câștig salarial 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
pe anul în care au fost 

contractul de muncă sau în 
regulamentul intern, în 
limita unui plafon lunar de 
20% din salariul de bază 
minim brut pe țară garantat 
în plată/persoană, acordate 
în condițiile prevăzute la 
art. 76 alin. (4^1) lit. c); 
4. contravaloarea serviciilor 
turistice și/sau de tratament, 
inclusiv transportul, pe 
perioada concediului, 
pentru angajații proprii și 
membrii de familie ai 
acestora, acordate de 
angajator, astfel cum este 
prevăzut în contractul de 
muncă, regulamentul intern, 
sau primite în baza unor 
legi speciale și/sau finanțate 
din buget, în limita unui 
plafon anual, pentru fiecare 
angajat, reprezentând 
nivelul unui câștig salarial 
mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
acordate; 
5. contribuțiile la un fond de 
pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și cele 
reprezentând contribuții la 
scheme de pensii 
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislația 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entități 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii 
Europene sau aparținând 
Spațiului Economic 
European, suportate de 
angajator pentru angajații 
proprii, în limita a 400 euro 
anual pentru fiecare 
persoană; 
6. primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum și serviciile 
medicale furnizate sub 

pe anul în care au fost 
acordate; 
5. contribuțiile la un fond 
de pensii facultative potrivit 
Legii nr. 204/2006, cu 
modificările și completările 
ulterioare, și cele 
reprezentând contribuții la 
scheme de pensii 
facultative, calificate astfel 
în conformitate cu legislația 
privind pensiile facultative 
de către Autoritatea de 
Supraveghere Financiară, 
administrate de către entități 
autorizate stabilite în state 
membre ale Uniunii 
Europene sau aparținând 
Spațiului Economic 
European, suportate de 
angajator pentru angajații 
proprii, în limita a 400 euro 
anual pentru fiecare 
persoană; 
6. primele de asigurare 
voluntară de sănătate, 
precum și serviciile 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
formă de abonament, 
suportate de angajator 
pentru angajații proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depășească 
echivalentul în lei al sumei 
de 400 euro, pentru fiecare 
persoană; 
7. sumele acordate în 
condițiile prevăzute la art. 
76 alin. (4^1) lit. g) 
angajaților care desfășoară 
activități în regim de 
telemuncă, pentru partea 
care depășește plafonul 
lunar de 400 lei 
corespunzător numărului de 
zile din luna în care 
persoana fizică desfășoară 
activitate în regim de 
telemuncă. 
Ordinea includerii 
veniturilor prevăzute la pct. 
1-7 în plafonul lunar de cel 
mult 33% din salariul de 
bază corespunzător locului 
de muncă ocupat se 

medicale furnizate sub 
formă de abonament, 
suportate de angajator 
pentru angajații proprii, 
astfel încât la nivelul anului 
să nu se depășească 
echivalentul în lei al sumei 
de 400 euro, pentru fiecare 
persoană; 
7. sumele acordate în 
condițiile prevăzute la art. 
76 alin. (4^1) lit. g) 
angajaților care desfășoară 
activități în regim de 
telemuncă, pentru partea 
care depășește plafonul 
lunar de 400 lei 
corespunzător numărului de 
zile din luna în care 
persoana fizică desfășoară 
activitate în regim de 
telemuncă. 
8. sumele acordate cu titlu 
de ajutor de încălzire, 
pentru plata cheltuielilor 
cu încălzirea (gaz, energie 
electrică, material lemnos 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
stabilește de angajator. 
 

sau alt tip de combustibil 
utilizat pentru încălzirea 
locuințelor), pentru cele 3 
luni oficiale de iarna 
(decembrie, ianuarie, 
februarie), în limita a 500 
lei/luna. 
Ajutorul de încălzire nu 
va putea fi acordat de 
acele companii care 
înregistrează datorii 
fiscale certe, lichide și 
exigibile cu termenul de 
scadență mai mare de 60 
zile.  
Ordinea includerii 
veniturilor prevăzute la pct. 
1-8 în plafonul lunar de cel 
mult 33% din salariul de 
bază corespunzător locului 
de muncă ocupat se 
stabilește de angajator. 
 
Autori amendamente: 
Deputat USR Oana-Silvia 
Toiu, deputat USR Viorel 
Baltărețu
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
71.    La art. I, după punctul 117, 

se introduce un nou punct, 
cu următorul cuprins: 
 
118. La articolul 25, 
alineatul (10) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
 
"(10) În cazul creanțelor 
cesionate, pierderea netă 
reprezentând diferența dintre 
prețul de cesiune și valoarea 
creanței cesionate este 
deductibilă în limita unui 
plafon de 30% din valoarea 
acestei pierderi. În cazul în 
care cesionarul cedează 
creanța, pierderea netă se 
determină ca diferență între 
prețul de cesiune și costul de 
achiziție al creanței. În cazul 
instituțiilor de credit, în 
situația în care creanțele 
cesionate sunt acoperite parțial 
sau integral cu ajustări pentru 
pierderi așteptate, precum și în 
situația în care creanțele sunt 
scoase din evidență în conturi 
în afara bilanțului și apoi sunt 

1. Modificarea este necesara 
avand in vedere faptul ca 
mecanismul de limitare a 
deductibilității fiscale a 
pierderilor rezultate din 
cesiunile de creante instituit 
prin art. 25, alin. (10) al Legii 
nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal generează o serie de 
efecte care îngrădesc 
semnificativ piața cesiunilor 
de creanțe, ceea ce poate duce 
la acumularea de stocuri de 
creante neperformante în 
portofoliile operatorilor din 
multiple sectoare de activitate 
cu efecte negative asupra 
indicatorilor financiari ai 
acestora și totodată cu impact 
negativ pentru Bugetul 
Statului datorită lipsei de 
apetit pentru vânzări de 
creanțe. In plus, blocarea 
pieței de tranzacționare a 
creditelor neperformante 
conduce la reducerea 
resurselor disponibile pentru 
finanțarea economiei, cu 
efecte negative asupra 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
cesionate, 70% din diferența 
dintre valoarea creanței 
înstrăinate și prețul de cesiune 
reprezintă elemente similare 
veniturilor. 
 
Prevederile prezentului 
alineat nu se aplică dacă un 
alt contribuabil preia 
creanța, iar reglementările 
Titlului II “Impozit pe 
profit” se aplica în 
continuare acelei creanțe." 
 
Deputat Gheorghe Pecingină 
 
 
 

lichiditatii și capitalizarii 
băncilor. 
 
Modificarea propusa elimina 
costurile fiscal pentru vanzator 
daca acesta vinde catre 
platitori inregistrati in 
Romania, ceea ce permite 
pastrarea creantei in circuitul 
fiscal din Romania.  
 
2. respins prin vot. 

 

72.     
Anexa nr. 1 de la titlul VIII 
„Accize și alte taxe 
speciale” se modifică și se 
înlocuiește cu anexa nr. 1 la 
prezenta ordonanță. 
 
Autor: Adrian-Miroslav 
MERKA, Minoritati 

1.Se modifică nivelul 
accizei din coloanele de la 4 
la 7, respectiv pentru 
perioada 2023 – 2026, 
aferent numerelor curente 
de la 1 la 5, respectiv pentru 
alcool și băuturi alcoolice. 
A se vedea Anexa 1. 
 
2.prin vot
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.227/2015) 

Text ordonanţă 
(OG nr.16/2022) Text adoptat de Senat Text propus  

(autor amendament) 

Motivare  
1.admitere 

2.respingere
73.    ”(21) Pentru veniturile 

realizate de către persoanele 
fizice ca urmare a participării 
la jocuri de noroc definite 
potrivit Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 77/2009 
privind organizarea şi 
exploatarea jocurilor de noroc, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
246/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
impozitul datorat potrivit 
prevederilor alin. (2) se 
determină şi se reţine la sursă 
din fiecare venit brut primit 
de un participant.” 
 
Autor: Miklós Zoltán, deputat 
UDMR

1. 
2.prin vot 
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Amendamente respinse, nr. crt.72 
 

ANEXA Nr. 1 
(Anexa nr. 1 la titlul VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal) 

 
Nr 
crt. 

produsului sau a grupei de produse  
U.M. 

Acciza (lei/U.M.) 

2022 2023 2024 2025 2026 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Alcool și băuturi alcoolice 
1 Bere, din care: hl/1 grad Plato 3,96 4,20 4,20 4,20 4,20

1.1. Bere produsă de 
producătorii independenți a 
căror producție anuală nu 
depășește 200 mii hl 

2,18 2,31 2,31 2,31 2,31

2 Vinuri hl de produs      

2.1. Vinuri liniștite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Vinuri spumoase 56,86 60,31 60,31 60,31 60,31

3 Băuturi fermentate, altele 
decât bere și vinuri 

hl de produs      

3.1. liniștite, din care: 476,21 505,07 505,07 505,07 505,07

3.1.1. cidru de mere și de pere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. hidromel obținut prin 
fermentarea unei soluții de 
miere în apă 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. obținute din fructe de 
pădure, fără alte adaosuri de 
arome sau alcool 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. spumoase 56,86 60,31 60,31 60,31 60,31
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3.2.1. cidru de mere și de pere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Produse intermediare hl de produs 476,21 505,07 505,07 505,07 505,07

5 Alcool etilic, din care: hl de alcool pur 3.968,38 4.208,86 4.208,86 4.208,86 4.208,86

5.1. Alcool etilic produs de 
micile distilerii 

1.984,19 2.104,43 2.104,43 2.104,43 2.104,43

Tutun prelucrat 
6 Țigarete 1.000 țigarete 594,97 625,97 656,97 687,97 718,97

7 Țigări și țigări de foi 1.000 bucăți 346,50 550 578 606 634

8 Tutun de fumat fin tăiat, 
destinat rulării în țigarete 

kg 548,61 550 578 606 634

9 Alte tutunuri de fumat kg 548,61 550 578 606 634

Produse energetice 
10 Benzină cu plumb tonă 2.530,17 2.530,17 2.530,17 2.530,17 2.530,17

1.000 litri 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23

11 Benzină fără plumb tonă 2.151,13 2.151,13 2.151,13 2.151,13 2.151,13

1.000 litri 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36

12 Motorină tonă 1.796,53 1.796,53 1.796,53 1.796,53 1.796,53

1.000 litri 1.518,04 1.518,04 1.518,04 1.518,04 1.518,04

13 Păcură tonă      

13.1. utilizată în scop 
comercial 

71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 

13.2. utilizată în
 scop necomercial 

71,07 71,07 71,07 71,07 71,07 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 

14 Gaz petrolier lichefiat tonă      
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14.1. utilizat drept 
combustibil pentru motor 

607,70 607,70 607,70 607,70 607,70

14.2. utilizat drept 
combustibil pentru încălzire 

537,76 537,76 537,76 537,76 537,76

14.3. utilizat în consum 
casnic*) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Gaz natural GJ      

15.1. utilizat drept 
combustibil pentru motor 

12,32 12,32 12,32 12,32 12,32

15.2. utilizat drept 
combustibil pentru încălzire 

     

15.2.1. în scop comercial 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

15.2.2. în scop necomercial 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52

16 Petrol lampant (kerosen)**)       

16.1. utilizat drept 
combustibil pentru motor 

tonă 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92

1.000 litri 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73

16.2. utilizat drept 
combustibil pentru încălzire 

tonă 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35

1.000 litri 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07

17 Cărbune și cocs GJ      

17.1. utilizate în scopuri 
comerciale 

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

17.2. utilizate în scopuri 
necomerciale 

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

18 Electricitate Mwh      
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18.1. Electricitate utilizată în 
scop comercial 

2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

18.2. Electricitate utilizată în 
scop necomercial 

4,74 4,74 4,74 4,74 4,74

 
*) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg. 

**) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează. 
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