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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In January 2018, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such
as: Law no. 233/2016 on the public-private partnership, G.E.O. no. 158/2005 on leave and
health insurance benefits, the Methodological Norm regarding the granting of holiday
vouchers, G.O. no. 23/2017 on the VAT split payment, Law no. 50/1991 regarding the
authorization of construction works, Law no. 346/2002 on the insurance to work accidents
and occupational diseases, Law no. 263/2010 on the unitary public pension system,
Regulation for organization and functioning of the National School for Court
Clerks, Law no. 17/2000 regarding the social assistance of the elderly, G.O. no. 27/2002
regarding the regulation of the petition solving activity, the Statute of deputies and
senators and Law no. 1/2000 on the reconstitution of the ownership right over cultural and
forest land, claimed under the provisions of Law of the agricultural real estate.
Moreover, certain supplements were made to art. 30 paragraph (3^1) of the Code of
fiscal procedure and the Regulation of the Senate was republished.
Moreover, several legal acts were issued, such as: Order of the Minister of Public
Finance no. 3254/2017 regarding the Fiscal Book for natural persons, taxpayers, according
to Title IV of Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, Order of the Ministry of
Health no. 15/2018 for approval of the Norms of the implementing rules of the provisions
of the G.E.O. no. 158/2005 on leave and health social insurance benefits and Law
no. 29/2018 regarding the cancellation of certain tax obligations.

LEGEA NR. 233/2016 PRIVIND PARTENERIATUL
PUBLIC-PRIVAT – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 104/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat

Actul modificator

Legea nr. 233/2016 O.U.G. nr. 104/2017
(M. Of. nr. 954 din (M. Of. nr. 1037 din
25 noiembrie 2016) 28 decembrie 2017)

Sumar
– modifică: art. 1-4, art. 6-8, art. 11-14,
art. 16, art. 17, art. 18 alin. (3), art. 19,
art. 21, art. 23-28, art. 31-36, art. 38-40,
art. 42 alin. (2)
– introduce: art. 17^1, art. 42 alin. (3),
art. 43^1-43^3
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În M. Of. nr. 1037 din 28 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 104/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul
public-privat.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 233/2016 prin O.U.G.
nr. 104/2017.
Conform art. I din O.U.G. nr. 104/2017 (M. Of. nr. 1037 din 28 decembrie 2017),
Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public- privat (M. Of. nr. 954 din 25
noiembrie 2016), se modifică şi se completează după cum urmează:
Art. 1 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 1 prevedea:
„(1) Prezenta lege reglementează încheierea şi derularea parteneriatului
public-privat.
(2) Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz,
reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate prestării unui
serviciu public şi/sau operării unui serviciu public, în condiţiile prezentei legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Prezenta lege reglementează încheierea şi derularea parteneriatului public-privat.
(2) Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea unui bun sau, după caz,
realizarea unor lucrări de intervenţie şi/sau extindere a unui bun sau a unor bunuri care
vor aparţine patrimoniului partenerului public, destinate prestării unui serviciu public
şi/sau operării unui serviciu public, în condiţiile prezentei legi.
(3) În cazul în care obiectul contractului de parteneriat public- privat constă în
realizarea de lucrări de intervenţie şi/sau extinderea unui bun, potrivit prevederilor alin.
(2), lucrările efectuate trebuie să reprezinte peste 50% din valoarea bunului la finalizarea
investiţiei.
(4) În situaţia în care contractul urmează a fi atribuit potrivit prevederilor art. 8 alin.
(2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, acesta
este contract de parteneriat public-privat atunci când din studiul de fundamentare realizat
în baza prezentei legi rezultă faptul că, în contrapartida lucrărilor executate şi/sau a
serviciului public prestat, plăţile efectuate de către partenerul public urmează să reprezinte
peste 50% din veniturile obţinute de către societatea de proiect.
(5) În situaţia în care contractul care urmează să fie atribuit este considerat contract de
parteneriat public-privat, în condiţiile prevăzute la alin. (4), următorii termeni vor fi
utilizaţi, fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 100/2016, după cum urmează:
a) «contract de concesiune de lucrări» şi «contract de concesiune de servicii» se
înlocuiesc cu sintagma «contract de parteneriat public-privat»;
b) «concedent» se înlocuieşte cu sintagma «partener public»;
c) «concesionar» se înlocuieşte cu sintagma «partener privat»;
d) «anunţ de concesionare» se înlocuieşte cu sintagma «anunţ de participare»;
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e) «studiu de fundamentare a deciziei de concesionare» se înlocuieşte cu sintagma
«studiu de fundamentare».
(6) În cuprinsul prezentei legi, termenul «bun» se utilizează cu sensul de bun imobil
reglementat la art. 537-538 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare”.
Art. 2 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 2 prevedea:
„Prevederile prezentei legi se aplică de către partenerul public pentru
implementarea unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului
demonstrează, pe lângă elementele principale prevăzute la art. 19 alin. (1), faptul
că veniturile care urmează să fie obţinute de societatea de proiect din utilizarea
bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formează obiectul proiectului
sunt generate, în totalitate sau în majoritate, prin plăţi efectuate de către partenerul
public sau de către alte entităţi publice în beneficiul partenerului public”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Prevederile prezentei legi se aplică de către partenerul public pentru implementarea
unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului demonstrează, pe lângă
elementele prevăzute la art. 19 alin. (1), faptul că veniturile care urmează să fie obţinute de
către societatea de proiect din utilizarea bunului sau operarea serviciului public ce formează
obiectul proiectului sunt generate în majoritate prin plăţi efectuate de către partenerul
public sau de către alte entităţi publice, după caz”.
Art. 3 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 prevedea:
„Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de următoarele
elemente, care se vor detalia în normele de aplicare a prezentei legi:
a) cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat, în vederea
implementării unui proiect public;
b) durata relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, care să permită
partenerului privat recuperarea investiţiei şi realizarea unui profit rezonabil;
c) finanţarea proiectului, în principal din fonduri private şi, după caz, prin
punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice;
d) atingerea scopului urmărit de partenerul public şi partenerul privat;
e) distribuirea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat, în funcţie
de capacitatea fiecărei părţi contractante de a evalua, gestiona şi controla un
anumit risc”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de următoarele elemente,
care se vor detalia în normele de aplicare a prezentei legi:
a) cooperarea dintre partenerul public şi partenerul privat, în vederea implementării
unui proiect public;
b) durata lungă de derulare a raporturilor contractuale care, potrivit art. 3 alin. (1) p)
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,
art. 3 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale şi art. 5 alin. (1) lit.
i) din Legea nr. 100/2016, să permită partenerului privat recuperarea costurilor investiţiei
efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea, precum şi realizarea unui profit rezonabil,
potrivit prevederilor art. 33 alin. (3);
c) finanţarea realizării investiţiei în proporţie de peste 50% din fonduri private,
potrivit prevederilor art. 10;
d) distribuirea riscurilor între partenerul public şi partenerul privat, în funcţie de
capacitatea partenerului public de a gestiona şi controla un anumit risc”.
Art. 4 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 4 prevedea:
„(1) Formele de parteneriat public-privat sunt:
a) parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat
în temeiul unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat şi
societatea de proiect al cărei capital social este deţinut integral de partenerul privat;
b) parteneriatul public-privat instituţional – parteneriatul public-privat realizat
în temeiul unui contract încheiat între partenerul public şi partenerul privat, prin
care se constituie de către partenerul public şi partenerul privat o societate nouă,
care va acţiona ca societate de proiect şi care, ulterior înregistrării în registrul
societăţilor, dobândeşte calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat
respectiv.
(2) Atât în cazul parteneriatului public-privat contractual, cât şi în cazul
parteneriatului public-privat instituţional, dacă o altă entitate publică intenţionează să sprijine realizarea proiectului prin asumarea faţă de partenerul privat
desemnat câştigător a procedurii de atribuire a contractului sau faţă de societatea
de proiect a unei/unor obligaţii de plată sau de garanţie, în beneficiul partenerului
public, poate face acest lucru numai în situaţia în care obligaţia de plată sau de
garanţie a fost prevăzută în studiul de fundamentare şi în documentaţia de
atribuire a procedurii, într-o modalitate clară, precisă şi neechivocă, indicându-se
condiţiile în care poate fi realizată.
(3) Asumarea de către entitatea publică a obligaţiei/obligaţiilor, în conformitate cu prevederile alin. (2), se poate face în condiţiile stabilite prin normele de
aplicare, după caz:
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a) după desemnarea de către partenerul public a câştigătorului procedurii de
atribuire a contractului de parteneriat public-privat, dar mai înainte de semnarea
contractului, situaţie în care entitatea publică devine astfel parte a contractului
respectiv de la momentul încheierii acestuia; sau
b) după semnarea contractului de parteneriat public-privat, în timpul
executării acestuia, situaţie în care entitatea publică încheie cu părţile contractului
respectiv un act adiţional, ce stabileşte drepturile şi obligaţiile reciproce, entitatea
publică devenind parte a contractului în cauză de la momentul încheierii actului
adiţional respectiv”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Formele de parteneriat public-privat sunt:
a) parteneriatul public-privat contractual – parteneriatul public-privat realizat în
temeiul unui contract pe termen lung încheiat între partenerul public, partenerul privat şi
o societate de proiect al cărei capital social este deţinut integral de partenerul privat;
b) parteneriatul public-privat instituţional – parteneriatul public-privat realizat în
temeiul unui contract pe termen lung încheiat între partenerul public şi partenerul privat,
prin care se constituie de către partenerul public şi partenerul privat o societate nouă,
deţinută de către partenerul public şi partenerul privat, care va acţiona ca societate de
proiect şi care dobândeşte calitatea de parte la contractul de parteneriat public- privat
respectiv.
(2) Atât în cazul parteneriatului public-privat contractual, cât şi în cazul parteneriatului public-privat instituţional, în situaţia în care partenerul public este supus unei
măsuri de reorganizare, reglementată prin act normativ, noua entitate care preia atribuţiile
şi activitatea acestuia va prelua şi calitatea de partener public în contractul de parteneriat
public-privat”.
Art. 6 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 prevedea:
„În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a) afiliat – orice persoană asupra căreia se poate exercita, direct sau indirect, o
influenţă dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă ori care, ca
urmare a asocierii cu o persoană, se află sub influenţa dominantă a unei alte
persoane. Influenţa dominantă se prezumă în cazul în care o persoană, direct sau
indirect, deţine majoritatea capitalului social subscris sau controlează majoritatea
voturilor asociate acţiunilor/părţilor sociale emise sau poate numi mai mult de
jumătate dintre membrii organului de administrare, de conducere sau de
supraveghere;
b) finanţatorii proiectului de parteneriat public-privat – persoanele fizice sau
juridice care pun la dispoziţia societăţii de proiect mijloacele financiare necesare
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îndeplinirii obligaţiilor asumate de partenerul privat, în temeiul contractului de
parteneriat public-privat;
c) finanţarea proiectului de parteneriat public-privat – presupune finanţarea
investiţiilor realizate în cadrul proiectului şi finanţarea utilizării bunului/bunurilor
sau operării serviciului public ce formează obiectul proiectului;
d) investitor privat – orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice,
română sau străină, care aparţine categoriilor prevăzute la art. 8, care şi-a
manifestat interesul de a participa în cadrul procedurii de atribuire a contractului
de parteneriat public-privat;
e) investiţii realizate în cadrul proiectului – investiţii care au drept obiect
realizarea sau, după caz, reabilitarea şi/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri
în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
f) partener privat – investitorul privat sau asocierea de investitori privaţi care a
semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat;
g) societate de proiect – societate care se înfiinţează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în scopul implementării proiectului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) afiliat – orice persoană asupra căreia se poate exercita, direct sau indirect, o influenţă
dominantă sau care poate exercita o influenţă dominantă ori care, ca urmare a asocierii cu o
persoană, se află sub influenţa dominantă a unei alte persoane. Influenţa dominantă se
prezumă în cazul în care o persoană, direct sau indirect, deţine majoritatea capitalului
social subscris sau controlează majoritatea voturilor asociate acţiunilor/părţilor sociale
emise sau poate numi mai mult de jumătate dintre membrii organului de administrare, de
conducere sau de supraveghere;
b) finanţatorii proiectului de parteneriat public-privat – persoanele juridice care pun la
dispoziţia societăţii de proiect mijloacele financiare necesare îndeplinirii obligaţiilor
asumate de partenerul privat şi societatea de proiect, în temeiul contractului de parteneriat
public-privat;
c) finanţarea proiectului de parteneriat public-privat – presupune finanţarea
investiţiilor realizate în cadrul proiectului şi finanţarea utilizării bunului sau operării
serviciului public ce formează obiectul proiectului;
d) investitor privat – orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice, care
aparţine categoriilor prevăzute la art. 8, care şi-a manifestat interesul de a participa în
cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;
e) investiţii realizate în cadrul proiectului – investiţii care au drept obiect realizarea
unui bun sau, după caz, lucrări de intervenţie şi/sau extinderea unui bun sau a unor
bunuri în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
f) partener privat – investitorul privat sau asocierea de investitori privaţi care a semnat
cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat;
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g) societate de proiect – societate nouă, care se înfiinţează şi funcţionează sub forma
unei societăţi pe acţiuni, potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în scopul implementării proiectului şi care în cazul
parteneriatului public-privat contractual este deţinută de către partenerul privat, iar în
cazul parteneriatului public-privat instituţional este deţinută atât de către partenerul
public, cât şi de către partenerul privat. Prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (3) din
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
societatea de proiect poate avea un singur acţionar.
h) proiect public – ansamblul serviciilor aferente activelor de infrastructură publică,
prestate de către partenerul privat, şi activelor/bunurilor destinate prestării unui serviciu
public şi/sau operării unui serviciu public, în condiţiile prezentei legi;
i) închidere financiară – momentul la care contractul de parteneriat public-privat şi
contractul de finanţare au fost semnate şi toate condiţiile suspensive pentru intrarea
acestora în vigoare au fost îndeplinite, astfel încât executarea contractului de parteneriat
public-privat poate începe;
j) contract de parteneriat public-privat – contractul care respectă cel puţin
caracteristicile contractului reglementat potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) şi ale art. 3
alin. (1) p) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin.
(1) lit. j) din Legea nr. 99/2016 şi ale art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 100/2016;
k) lucrări de intervenţie – înseamnă intervenţia la construcţia existentă, reglementată
potrivit prevederilor art. 18 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,
republicată”.
Art. 7 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 prevedea:
„Este partener public, în sensul prezentei legi, oricare dintre entităţile care sunt
autorităţi contractante sau entităţi contractante în sensul art. 4 din Legea
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, al art. 4 din
Legea nr. 99/2016, precum şi al art. 9 şi 10 din Legea nr. 100/2016 privind
concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Este partener public, în sensul prezentei legi, oricare dintre entităţile care sunt
autorităţi contractante sau entităţi contractante în sensul art. 4 din Legea nr. 98/2016, cu
modificările şi completările ulterioare, al art. 4 din Legea nr. 99/2016, precum şi al art. 9 şi
art. 10 din Legea nr. 100/2016 şi care sunt autorităţi, instituţii şi entităţi publice şi/sau de
utilitate publică prevăzute la art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la art. 2 pct. 39 din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
finanţate potrivit art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
şi art. 67 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte
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entităţi clasificate în administraţia publică conform capitolului 20 din anexa A la
Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai
2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 174 din 26 iunie 2013”.
Art. 8 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 8 prevedea:
„Orice persoană juridică sau asociere de persoane juridice poate să participe în
cadrul procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, cu
condiţia să nu aparţină categoriilor de parteneri publici prevăzute la art. 7”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Orice investitor privat poate să participe în cadrul procedurii de atribuire a
contractului de parteneriat public-privat, cu condiţia să nu aparţină categoriilor de
parteneri publici prevăzute la art. 7”.
Art. 11 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 prevedea:
„Partenerul privat asigură finanţarea necesară realizării investiţiilor din
resurse proprii şi/sau din resurse atrase din partea unor finanţatori”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Partenerul privat asigură finanţarea necesară realizării investiţiilor din resurse
proprii şi, după caz, din resurse atrase din partea unor finanţatori”.
Art. 12 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 12 prevedea:
„Partenerul public poate contribui la finanţarea realizării investiţiilor cu
resurse financiare publice provenind exclusiv din fonduri externe nerambursabile
postaderare şi din contribuţia naţională aferentă acestora, în condiţiile prevăzute
de legislaţia Uniunii Europene”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Partenerul public poate contribui la finanţarea realizării investiţiilor cu resurse
provenind din fonduri publice, inclusiv din fonduri externe nerambursabile şi/sau
rambursabile şi din contribuţia naţională aferentă acestora, în condiţiile prevăzute de
legislaţia naţională şi cea a Uniunii Europene”.
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Art. 13 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13 prevedea:
„(1) Partenerul public va putea contribui la realizarea proiectului de parteneriat public-privat prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi, în
condiţiile specificate în normele de aplicare a prezentei legi:
a) constituirea anumitor drepturi în favoarea societăţii de proiect sau
partenerului privat, în condiţiile legii;
b) aporturi în numerar la capitalul social al societăţii de proiect;
c) asumarea unor obligaţii de plată faţă de partenerul privat sau societatea de
proiect;
d) acordarea de garanţii, în condiţiile legii, în favoarea finanţatorilor
proiectului de parteneriat public-privat care sunt instituţii de credit sau instituţii
financiare.
(2) Contribuţia partenerului public la proiectul de parteneriat public-privat se
va face în condiţiile reglementărilor privind ajutorul de stat, utilizarea fondurilor
publice şi, respectiv, încadrarea în limitele prevăzute de lege cu privire la deficitul
bugetelor publice şi datoria publică.
(3) În cazul în care, prin contractul de parteneriat public- privat, se stabilesc în
sarcina partenerului public obligaţii de plată ce vor implica utilizarea fondurilor
publice, creditele de angajament şi creditele bugetare necesare vor fi incluse în
bugetele publice corespunzătoare, în condiţiile legii.
(4) Partenerul public poate efectua plăţi din fonduri publice către societatea de
proiect ori partenerul privat exclusiv pe parcursul operării şi întreţinerii
proiectului realizat în parteneriat public-privat, cu excepţia participării la
finanţarea investiţiilor care se realizează în cadrul proiectului, în condiţiile
prevăzute la alin. (1) şi la art. 12”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Partenerul public poate contribui la realizarea proiectului de parteneriat
public-privat prin una sau mai multe dintre următoarele modalităţi, în condiţiile specificate
în documentaţia de atribuire şi în contractul de parteneriat public- privat:
a) constituirea anumitor drepturi în favoarea societăţii de proiect, în condiţiile legii,
potrivit prevederilor art. 34;
b) aporturi în numerar la capitalul social al societăţii de proiect, în cazul parteneriatului public-privat instituţional;
c) asumarea unor obligaţii privind etapele premergătoare execuţiei investiţiei, precum:
cheltuieli privind exproprierile necesare implementării proiectului, cheltuieli pentru
elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente
obiectivelor de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor,
autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege; cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă
tehnică;
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d) asumarea unor obligaţii de plată faţă de societatea de proiect, altele decât cele de la
lit. c), în condiţiile prezentei legi.
(2) În determinarea valorii contribuţiei partenerului public la finanţarea realizării
investiţiei nu se iau în calcul obligaţiile asumate la alin. (1) lit. c).
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care entitatea contractantă
intenţionează recuperarea costurilor deja suportate, legate de pregătirea proiectului, mai
puţin costurile privind exproprierile necesare implementării proiectului, acestea se includ
în valoarea estimată a proiectului, entitatea contractantă având obligaţia de a le evidenţia în
mod distinct în documentaţia de atribuire.
(4) În cazul prevăzut la alin. (3), entitatea contractantă precizează în documentaţia de
atribuire şi în modelul de contract obligaţia viitorului partener privat de a rambursa
costurile deja suportate de partenerul public, legate de pregătirea proiectului, precum şi
condiţiile în care se va realiza această rambursare.
(5) În aplicarea prevederilor alin. (4), entitatea contractantă poate condiţiona intrarea
în vigoare a contractului de parteneriat public-privat de rambursarea de către partenerul
privat a costurilor deja suportate, legate de pregătirea proiectului respectiv.
(6) Contribuţia partenerului public la proiectul de parteneriat public-privat se
realizează în condiţiile reglementărilor privind ajutorul de stat, utilizarea fondurilor
publice, reglementărilor specifice domeniului de activitate al partenerului public privind
finanţarea categoriilor de investiţii care ar putea constitui obiectul unui contract de
parteneriat public-privat şi, respectiv, ale celor privind deficitul bugetar şi datoria publică.
(7) În cazul în care, prin contractul de parteneriat public- privat, se stabilesc în sarcina
partenerului public obligaţii de plată ce implică utilizarea fondurilor publice, creditele de
angajament şi creditele bugetare necesare sunt incluse în bugetul acestuia, în condiţiile
legii.
(8) Partenerul public poate efectua plăţi din fonduri publice către societatea de proiect
exclusiv pe parcursul operării şi întreţinerii proiectului realizat în parteneriat
public-privat, cu excepţia participării la finanţarea investiţiilor care se realizează în cadrul
proiectului, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 12.
(9) În condiţiile prevăzute la alin. (1) şi la art. 12, participarea partenerului public la
finanţarea realizării investiţiilor are loc după utilizarea contribuţiei partenerului privat.
(10) Până la recepţia şi preluarea obiectului investiţiei de către partenerul public,
contribuţia partenerului public la finanţarea realizării investiţiilor se consideră avans.
(11) Pentru efectuarea plăţii potrivit alin. (10), partenerul privat are obligaţia de a
prezenta partenerului public un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o
societate bancară sau de o societate de asigurări”.
Art. 14 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 14 prevedea:
„(1) Prin contractul de parteneriat public-privat, partenerul public va putea
transmite sau constitui, în favoarea societăţii de proiect, dreptul de a colecta şi
utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii bunului/bunurilor sau
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serviciului public ce formează obiectul proiectului de parteneriat public-privat.
Tipurile de tarife şi nivelul acestora se reglementează în condiţiile legii.
(2) Veniturile proiectului rezultate din colectarea tarifelor de către societatea de
proiect se completează cu obligaţiile de plată ale partenerului public către
societatea de proiect sau partenerul privat, după caz, conform prevederilor
contractului de parteneriat public-privat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Prin documentaţia de atribuire şi ulterior prin contractul de parteneriat
public-privat partenerul public poate transmite sau constitui, cu respectarea
reglementărilor privind ajutorul de stat, dar fără a mai fi necesară parcurgerea unei alte
proceduri de atribuire decât cea reglementată prin prezenta lege, în favoarea societăţii de
proiect, dreptul de a colecta şi utiliza pentru derularea proiectului tarife de la utilizatorii
bunului sau serviciului public ce formează obiectul contractului de parteneriat
public-privat. Tipurile de tarife şi nivelul acestora se reglementează în condiţiile legii.
(2) Veniturile proiectului rezultate din colectarea tarifelor de către societatea de proiect
se completează cu obligaţiile de plată ale partenerului public către societatea de proiect,
conform documentaţiei de atribuire şi prevederilor contractului de parteneriat
public-privat”.
Art. 16 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16 prevedea:
„(1) Partenerul privat sau, după caz, societatea de proiect poate constitui
garanţii cu privire la creanţele şi drepturile deţinute în temeiul contractului de
parteneriat public-privat, exclusiv în favoarea finanţatorilor proiectului de
parteneriat public-privat care sunt instituţii de credit sau instituţii financiare şi
numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.
(2) Partenerul privat poate constitui garanţii asupra acţiunilor sau părţilor
sociale deţinute în societatea de proiect, exclusiv în favoarea finanţatorilor
proiectului de parteneriat public-privat care sunt instituţii de credit sau instituţii
financiare şi numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.
(3) Prin contractul de parteneriat public-privat se va conveni modalitatea de
preluare sau de stingere a garanţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), în ipoteza încetării
contractului înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, în vederea
protejării interesului public şi a intereselor finanţatorilor proiectului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Partenerul privat sau, după caz, societatea de proiect poate constitui garanţii cu
privire la creanţele şi drepturile deţinute în temeiul contractului de parteneriat publicprivat, exclusiv în favoarea finanţatorilor proiectului de parteneriat public-privat, valabile
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pe perioada în care finanţatorul proiectului de parteneriat public-privat deţine această
calitate.
(2) Garanţiile prevăzute la alin. (1) sunt strict în legătură cu obiectul contractului de
parteneriat public-privat, fiind valabile exclusiv pe durata contractului de parteneriat
public-privat.
(3) În ipoteza încetării contractului înainte de expirarea termenului pentru care a fost
încheiat, în vederea protejării interesului public, garanţiile reglementate la alin. (1) îşi pierd
valabilitatea”.
Art. 17 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 17 prevedea:
„ În vederea încheierii unui contract de parteneriat public-privat este necesară
parcurgerea următoarelor etape:
a) pregătirea studiului de fundamentare de către partenerul public pe baza
unui studiu de fezabilitate;
b) în cazul proiectelor de investiţii publice medii şi semnificative, parcurgerea
etapelor specifice este reglementată de cap. II din O.U.G. nr. 88/2013 privind
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente
convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014,
cu modificările şi completările ulterioare;
c) parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat
public-privat;
d) semnarea contractului de parteneriat public-privat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În vederea încheierii şi executării unui contract de parteneriat public-privat este
necesară parcurgerea următoarelor etape:
a) pregătirea şi realizarea studiului de fundamentare de către partenerul public pe baza
unui studiu de fezabilitate, pentru categoriile de proiecte cuprinse în programul strategic
aprobat potrivit prevederilor art. 171 alin. (3);
b) aprobarea, de către ordonatorii principali de credite, pentru proiecte ale
administraţiei publice centrale sau, după caz, de către autorităţile deliberative, pentru
proiecte ale administraţiei publice locale, a studiului de fundamentare realizat în baza
prevederilor prezentei legi;
c) parcurgerea etapelor procedurii de atribuire a contractului de parteneriat
public-privat;
d) transmiterea de către partenerul public a formei finale, care urmează a fi semnată, a
proiectului de contract de parteneriat public-privat către Institutul Naţional de Statistică,
denumit în continuare INS, în vederea analizării acestuia din perspectiva metodologiei
Uniunii Europene; INS poate solicita opinia Eurostat;
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e) aprobarea proiectelor de parteneriat public-privat se realizează potrivit prevederilor
alin. (2), pentru proiecte ale administraţiei publice centrale, respectiv alin. (3), pentru
proiecte ale administraţiei publice locale;
f) semnarea contractului de parteneriat public-privat dacă s-a obţinut aprobarea,
respectiv avizul potrivit lit. e); în caz contrar, procedura de atribuire se anulează, fiind
imposibilă încheierea contractului;
g) închiderea financiară a proiectului.
(2) Proiectele administraţiei publice centrale se aprobă de către:
a) ordonatorii principali de credite, pentru proiecte care, conform metodologiei Uniunii
Europene, nu urmează a fi clasificate în sectorul administraţiei publice;
b) Guvern, prin memorandum, pentru proiecte care urmează a fi clasificate în sectorul
administraţiei publice, conform metodologiei Uniunii Europene, pe baza avizului
Ministerului Finanţelor Publice privind respectarea ţintelor de deficit bugetar şi datorie
publică conform metodologiei Uniunii Europene, prevăzute în Strategia fiscal-bugetară pe
termen mediu, în limita plafoanelor stabilite cu această destinaţie.
(3) Proiectele administraţiei publice locale se aprobă de către:
a) autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, pentru proiecte care,
conform metodologiei Uniunii Europene, nu urmează a fi clasificate în sectorul
administraţiei publice, în condiţiile unui buget echilibrat pentru entităţile ce au calitatea de
partener public;
b) Comisia de autorizare a contractelor de parteneriat public- privat încheiate la nivel
local, pentru proiectele care, conform metodologiei Uniunii Europene, urmează a fi
clasificate în sectorul administraţiei publice, în condiţiile prevăzute în normele
metodologice de aplicare. Competenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a contractelor
de parteneriat public-privat încheiate la nivel local se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Procedura de aprobare se detaliază la nivelul normelor metodologice de aplicare.
(4) Partenerul public are obligaţia de a transmite o copie conformă cu originalul a
contractului de parteneriat public-privat, în termen de 30 zile de la semnare, către INS.
(5) Orice modificare a contractului de parteneriat public-privat în timpul derulării
acestuia se realizează cu parcurgerea etapelor prevăzute la alin. (1) lit. d) şi alin. (4).
(6) În situaţia de modificare a contractului de parteneriat public-privat prevăzută la
alin. (5), în urma aplicării prevederilor alin. (1) lit. d), în cazul în care contractul urmează
să fie reclasificat în sectorul administraţiei publice conform metodologiei Uniunii Europene,
atunci se aplică prevederile alin. (1) lit. e)”.
Art. 17^1 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 17 se introduce un nou articol, art. 17^1,
cu următorul cuprins:
„(1) Pentru pregătirea proiectelor de parteneriat public-privat prevăzute la alin. (3),
autoritatea/entitatea contractantă este exceptată de la aplicarea prevederilor art. 44 lit. b)
din O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea
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unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) În situaţia în care studiul de fundamentare relevă faptul că scenariul realizării
proiectului prin achiziţie publică are un cost mai mic decât cel al realizării proiectului prin
parteneriat public- privat, iar autoritatea/entitatea contractantă decide implementarea
proiectului în regim de achiziţie publică, pentru proiectele semnificative,
autoritatea/entitatea contractantă are obligaţia de a transmite Ministerului Finanţelor
Publice informaţiile necesare, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele
metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiţii publice, aprobate prin H.G. nr.
225/2014, în vederea evaluării gradului de pregătire a proiectului, potrivit prevederilor art.
44 lit. d) din O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr.
25/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Categoriile de proiecte de parteneriat public-privat dezvoltate de către autorităţile
publice sunt cuprinse în Programul strategic aprobat de către Guvern, în urma
centralizării de către Ministerul Finanţelor Publice a categoriilor de proiecte propuse de
către administraţia publică centrală şi, respectiv, de către Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, pentru categoriile de proiecte iniţiate de
către administraţia publică locală”.
Art. 18 alin. (3) din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 18 alin. (3) prevedea:
„(3) Pentru întocmirea studiului de fundamentare, partenerul public poate
contracta, în condiţiile legii, servicii de consultanţă tehnică, economică şi juridică”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Pentru întocmirea studiului de fundamentare, partenerul public poate contracta,
în condiţiile legii, servicii de consultanţă juridică, tehnică şi financiară”.
Art. 19 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 prevedea:
„(1) Studiul de fundamentare trebuie să evidenţieze următoarele elemente
principale, care justifică, din punct de vedere economic, implementarea
proiectului:
a)
gradul
de
suportabilitate
a
proiectului
şi
comparaţia
opţiunilor/aranjamentelor contractuale alternative pentru implementarea
proiectului;

Actualitate legislativă

79

b) structura de distribuire a riscurilor pentru fiecare opţiune alternativă de
implementare a proiectului;
c) caracterizarea proiectului prin raportare la deficitul public şi la datoria
publică, calculate conform metodologiei aplicabile în baza legislaţiei Uniunii
Europene;
d) finanţabilitatea proiectului;
e) eficienţa economică a proiectului.
(2) Conţinutul şi procedura de realizare şi actualizare a studiului de
fundamentare, inclusiv elementele principale prevăzute la alin. (1), se vor detalia în
normele de aplicare a prezentei legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Studiul de fundamentare trebuie să evidenţieze următoarele elemente principale,
care justifică implementarea proiectului:
a) gradul de suportabilitate a proiectului şi comparaţia opţiunilor/aranjamentelor
contractuale alternative pentru implementarea proiectului, incluzând posibilitatea
finanţării proiectului prin fonduri externe nerambursabile şi/sau rambursabile;
b) modul de distribuire a riscurilor pentru fiecare opţiune alternativă de implementare
a proiectului, respectiv în scenariul achiziţie sau parteneriat public-privat;
c) evaluarea capacităţii partenerului public de a gestiona şi controla riscurile, potrivit
prevederilor art. 3 lit. d);
d) caracterizarea proiectului prin raportare la deficitul bugetar şi/sau la datoria
publică, calculate conform metodologiei aplicabile în baza legislaţiei Uniunii Europene;
e) bancabilitatea proiectului;
f) eficienţa economică a proiectului;
g) pentru proiectul susceptibil a fi reclasificat în sectorul administraţiei publice
conform metodologiei Uniunii Europene, în măsura în care este posibil, se prezintă opţiuni
alternative privind realizarea proiectului în afara sectorului public;
h) estimarea nivelului şi structurii veniturilor realizate de către societatea de proiecte
pe durata contractului, din care să reiasă nivelul plăţilor efectuate de către partenerul
public.
(2) Conţinutul şi procedura de realizare şi actualizare a studiului de fundamentare,
inclusiv elementele principale prevăzute la alin. (1), se detaliază în normele de aplicare a
prezentei legi.
(3) Studiul de fundamentare reprezintă documentul administrativ care reflectă, pe
lângă elementele menţionate în cuprinsul alin. (1), comparaţia între costurile estimate pe
întreaga durată a proiectului, ajustate cu valoarea riscurilor, în scenariile realizării prin
achiziţie sau prin parteneriat public- privat.
(4) Pentru analiza comparativă prevăzută la alin. (3) se iau în considerare costurile
nete actualizate aferente realizării proiectului.
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(5) Principalele elemente care conduc la clasificarea proiectului de parteneriat
public-privat în sectorul administraţiei publice, conform metodologiei Uniunii Europene, se
stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi”.
Art. 21 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 21 prevedea:
„Studiul de fundamentare va cuprinde o identificare a categoriilor de riscuri
aferente implementării proiectului, cuantificarea acestora şi o prezentare a unor
alternative de alocare a riscurilor între părţile contractante, în funcţie de capacitatea
fiecărei părţi de a gestiona riscul asumat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Studiul de fundamentare cuprinde o identificare a categoriilor de riscuri aferente
implementării proiectului, cuantificarea acestora şi o prezentare a unor alternative de
alocare a riscurilor între părţile contractante, pornind de la capacitatea partenerului public
de a gestiona şi controla un anumit risc”.
Art. 23 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 23 prevedea:
„(1) Studiul de fundamentare trebuie să analizeze şi să stabilească
finanţabilitatea proiectului în regim de parteneriat public-privat.
(2) Un proiect este considerat finanţabil dacă structura sa tehnică, financiară şi
juridică permite, în condiţiile pieţei, atragerea de credite şi/sau a altor resurse
financiare, în vederea asigurării finanţării proiectului pe toată durata de viaţă a
acestuia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Studiul de fundamentare trebuie să analizeze şi să estimeze realist bancabilitatea
proiectului în regim de parteneriat public-privat.
(2) Un proiect este considerat bancabil dacă structura sa tehnică, financiară şi juridică
permite, în condiţiile pieţei, atragerea de credite şi/sau a altor resurse financiare, în vederea
asigurării finanţării proiectului pe toată durata contractului de parteneriat public-privat.
(3) Analiza referitoare la bancabilitate cuprinde cel puţin:
a) mărimea proiectului în termenii valorii nete actualizate a proiectului;
b) necesarul de finanţare şi raportul optim dintre datorie şi capital propriu pentru
asigurarea finanţării proiectului;
c) costurile de finanţare aferente realizării proiectului din perspectiva finanţării;
d) rata de rentabilitate a capitalului propriu investit;
e) posibilitatea includerii garanţiilor şi impactul asupra alocării riscurilor.
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(4) Dacă studiul de fezabilitate conţine şi o analiză a costului finanţării în opţiunea
parteneriat public-privat, potrivit prevederilor alin. (3), atunci la realizarea studiului de
fundamentare se utilizează informaţiile studiului de fezabilitate existent”.
Art. 24 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 24 prevedea:
„Eficienţa economică a proiectului este demonstrată prin întocmirea şi
includerea, în cadrul studiului de fundamentare, a unei analize cost-beneficiu,
structura şi obiectivele acesteia urmând a fi realizate în conformitate cu prevederile
normelor de aplicare a legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Eficienţa economică a proiectului este demonstrată prin întocmirea şi includerea, în
cadrul studiului de fundamentare, a unei analize, structura şi obiectivele acesteia urmând a
fi realizate în conformitate cu prevederile normelor de aplicare a legii”.
Art. 25 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 25 prevedea:
„Proiectele de parteneriat public-privat sunt atribuite potrivit prevederilor
Legii nr. 98/2016, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 sau ale Legii
nr. 100/2016, după caz, în funcţie de obiectul contractului şi modalitatea în care
studiul de fundamentare prevede transferul unei părţi semnificative a riscului de
operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor şi/sau a
serviciilor în cauză”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Contractele de parteneriat public-privat sunt atribuite potrivit prevederilor Legii
nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 sau ale Legii
nr. 100/2016, după caz, în urma analizei efectuate prin studiul de fundamentare şi în
concordanţă cu prevederile art. 1. alin. (4) din prezenta lege, în funcţie de transferul unei
părţi semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea
lucrărilor şi/sau a serviciilor în cauză.
(2) În cazul proiectelor de infrastructură de transport, documentaţia de atribuire
realizată de partenerul public pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat se
va întocmi în baza proiectului tehnic de execuţie, în condiţiile art. 12 alin. (1) din H.G.
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare”.
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Art. 26 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 26 prevedea:
„Procedura de selecţie a partenerului privat include şi procedura de atribuire
necesară încheierii contractului de parteneriat public-privat cu societatea de
proiect”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„La momentul evaluării ofertelor financiare depuse şi implicit a documentaţiei de
atribuire se vor avea în vedere costurile de finanţare pentru realizarea proiectului”.
Art. 27 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 27 prevedea:
„Dacă în cadrul procedurii de selecţie nu se poate semna contractul de
parteneriat public-privat, în condiţiile legii, cu niciunul dintre investitorii privaţi
care au depus oferte, partenerul public are dreptul de a lansa o nouă procedură”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Dacă în cadrul procedurii de selecţie nu se poate semna contractul de parteneriat
public-privat, în condiţiile legii, cu niciunul dintre investitorii privaţi care au depus oferte,
partenerul public are dreptul de a lansa o nouă procedură, cu respectarea dispoziţiilor
art. 25”.
Art. 28 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 28 prevedea:
„(1) În cazul aplicării prevederilor art. 39, procedura de selecţie a noului
partener privat se face cu respectarea prevederilor art. 25.
(2) În situaţia în care, în baza contractului de parteneriat public-privat
aplicabil, partenerul public are raporturi juridice directe cu finanţatorii proiectului,
desemnarea noului partener privat de către partenerul public se va face, în
condiţiile legii, pe baza consultării cu finanţatorii proiectului, în conformitate cu
prevederile contractului de parteneriat public-privat în cauză.
(3) În cazul în care nu poate fi încheiat contractul cu un nou partener privat,
partenerul public va rezilia contractul de parteneriat public-privat în cauză”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul în care partenerul privat sau societatea de proiect nu îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate în cadrul contractului de parteneriat public-privat sau obligaţiile faţă de
finanţatorii proiectului, finanţatorii majoritari ai proiectului pot înlocui partenerul privat
dacă această clauză a fost înscrisă în documentaţia de atribuire şi în contract, cu respectarea
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condiţiilor privind clauza de revizuire, potrivit legii care reglementează procedura de
atribuire a contractului, conform prevederilor art. 25.
(2) Desemnarea noului partener privat de către finanţatorii majoritari ai proiectului,
în sensul prevederilor alin. (1), se poate realiza numai cu acordul prealabil al partenerului
public.
(3) Noul partener privat se subrogă în drepturi şi obligaţii partenerului privat iniţial,
preluând de drept, cu titlu gratuit, acţiunile societăţii de proiect, potrivit prevederilor
documentaţiei de atribuire şi contractului de parteneriat public-privat.
(4) În cazul în care nu poate fi încheiat contractul cu un nou partener privat,
partenerul public reziliază contractul de parteneriat public-privat în cauză”.
Art. 31 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 31 prevedea:
„(1) În situaţia asocierii unor entităţi publice în vederea atribuirii şi încheierii
unui contract de parteneriat public- privat, acestea trebuie să stabilească, în acordul
de asociere:
a) modul de repartizare între asociaţi şi condiţiile de exercitare a drepturilor şi
obligaţiilor ce decurg din calitatea de partener public, pe parcursul executării
contractului de parteneriat public-privat, cu respectarea dispoziţiilor legale în
materia proprietăţii publice;
b) modul de utilizare a bunului/bunurilor şi de operare a serviciului public ce
formează obiectul parteneriatului public- privat;
c) modul de repartizare între asociaţi, la terminarea contractului, şi condiţiile
ulterioare de exercitare a drepturilor asupra bunului/bunurilor ce formează
obiectul parteneriatului public-privat, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia
proprietăţii publice.
(2) Societatea de proiect se constituie având ca scop exclusiv realizarea tuturor
activităţilor necesare, direct şi indirect, pentru îndeplinirea obiectului proiectului
de parteneriat public- privat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În situaţia asocierii unor entităţi publice în vederea atribuirii şi încheierii unui
contract de parteneriat public- privat, acestea trebuie să stabilească, în acordul de asociere:
a) modul de repartizare între asociaţi şi condiţiile de exercitare a drepturilor şi
obligaţiilor ce decurg din calitatea de partener public, pe parcursul executării contractului
de parteneriat public-privat, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia proprietăţii
publice;
b) modul de utilizare a bunului şi de operare a serviciului public ce formează obiectul
parteneriatului public-privat;
c) modul de repartizare între asociaţi, la terminarea contractului, şi condiţiile
ulterioare de exercitare a drepturilor asupra bunului ce formează obiectul parteneriatului
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public- privat, cu respectarea prevederilor contractului de parteneriat public-privat şi a
dispoziţiilor legale în materia proprietăţii publice.
(2) Societatea de proiect se constituie având ca scop exclusiv realizarea tuturor
activităţilor necesare, direct şi indirect, pentru îndeplinirea obiectului proiectului de
parteneriat public- privat.
(3) Pe durata realizării proiectului, societatea de proiect poate înlocui subcontractorii,
aplicând, după caz, prevederile art. 218-220 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 232-234 din Legea nr. 99/2016 şi art. 94-99 din Legea nr.
100/2016, urmând ca, trimestrial, să demonstreze partenerului public capacitatea sa
tehnică de a realiza lucrările aferente proiectului de parteneriat public-privat.
(4) Contractele de parteneriat public-privat se semnează cu respectarea etapelor
prevăzute la art. 17.
(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală a partenerului public, după caz”.
Art. 32 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 32 prevedea:
„Contractul de parteneriat public-privat reglementează cel puţin următoarele
aspecte:
a) obiectul proiectului realizat în parteneriat public-privat;
b) condiţiile de înfiinţare şi funcţionare a societăţii de proiect;
c) termenele de realizare a lucrărilor;
d) drepturile constituite în favoarea partenerului privat şi a societăţii de
proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la
realizarea proiectului de parteneriat public-privat;
e) drepturile şi obligaţiile partenerului public, ale partenerului privat şi ale
societăţii de proiect, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat,
inclusiv obligaţiile partenerului privat şi ale societăţii de proiect menite să
garanteze respectarea destinaţiei bunurilor implicate în proiectul de parteneriat
public- privat şi a condiţiilor de realizare a serviciului public;
f) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor
realizate sau dobândite în cursul derulării proiectului şi modalitatea de transfer al
acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispoziţiilor legale în
materia proprietăţii publice;
g) durata contractului;
h) modalitatea de finanţare şi etapele proiectului de parteneriat public-privat;
i) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul şi
de plată, inclusiv posibilitatea compensărilor/deducerilor între sumele de plată
cuvenite partenerului privat şi orice eventuale daune sau alte sume de plată
datorate de către partenerul privat;
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j) modalitatea de alocare a riscurilor în cadrul proiectului de parteneriat
public-privat;
k) caracteristicile şi obiectivele de performanţă ale bunului sau bunurilor ce
vor fi realizate în cadrul proiectului, precum şi indicatorii de performanţă a
serviciului public ce formează obiectul proiectului;
l) modalitatea de monitorizare şi control de către partenerul public al
respectării obligaţiilor partenerului privat şi ale societăţii de proiect;
m) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate
de partenerul privat şi societatea de proiect cu afiliaţii partenerului privat;
n) garanţiile de bună execuţie ce vor fi asigurate de partenerul privat;
o) asigurările ce vor fi încheiate şi menţinute pe parcursul derulării proiectului
de parteneriat public-privat;
p) proceduri de preluare a drepturilor şi obligaţiilor partenerului privat de
către finanţatorii proiectului şi/sau un nou partener privat;
q) răspunderea contractuală, inclusiv sancţiunile şi penalităţile aplicabile
partenerului privat în cazul neexecutării obligaţiilor sale, în special în cazul
neatingerii sau nemenţinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanţă, precum
şi, după caz, posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat
cu plăţile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat
public-privat;
r) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite părţi ale
contractului şi dreptul partenerului public de a denunţa unilateral contractul,
precum şi condiţiile de exercitare a acestor drepturi în conformitate cu prevederile
art. 35, inclusiv modalitatea de stabilire şi plată a eventualei compensaţii datorate
partenerului privat;
s) mecanisme de împărţire a profitului;
t) procedura şi limitele subcontractării;
u) cauzele de încetare a contractului şi condiţiile în care se asigură
continuitatea serviciului public realizat în cadrul parteneriatului public-privat;
v) orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, sunt
parte a contractului de parteneriat public- privat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Contractul de parteneriat public-privat reglementează cel puţin următoarele
aspecte:
a) obiectul proiectului realizat în parteneriat public-privat;
b) condiţiile de înfiinţare şi funcţionare a societăţii de proiect;
c) termenele de realizare a lucrărilor;
d) modalitatea sau instrumentele financiare prin care investitorul privat demonstrează
pe perioada de execuţie a investiţiei faptul că dispune de resursele financiare necesare
pentru realizarea lucrărilor conform graficului de execuţie;
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e) drepturile constituite în favoarea partenerului privat şi a societăţii de proiect,
inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului
de parteneriat public-privat;
f) drepturile şi obligaţiile partenerului public, ale partenerului privat şi ale societăţii de
proiect, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligaţiile
partenerului privat şi ale societăţii de proiect menite să garanteze respectarea destinaţiei
bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public- privat şi a condiţiilor de realizare a
serviciului public;
g) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau
dobândite în cursul derulării proiectului şi modalitatea de transfer al acestor bunuri la
încetarea contractului, cu respectarea dispoziţiilor legale în materia proprietăţii publice şi
în condiţiile prezentei legi;
h) durata contractului;
i) modalitatea de finanţare şi etapele proiectului de parteneriat public-privat;
j) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul şi de
plată;
k) modalitatea de alocare a riscurilor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
l) caracteristicile şi obiectivele de performanţă ale bunului sau bunurilor ce vor fi
realizate în cadrul proiectului, precum şi indicatorii de performanţă a serviciului public ce
formează obiectul proiectului;
m) modalitatea de monitorizare şi control de către partenerul public al respectării
obligaţiilor partenerului privat şi ale societăţii de proiect;
n) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de
partenerul privat şi societatea de proiect cu afiliaţii partenerului privat, astfel cum este
prevăzută în documentaţia de atribuire;
o) garanţiile de bună execuţie ce vor fi asigurate de partenerul privat;
p) asigurările ce vor fi încheiate şi menţinute pe parcursul derulării proiectului de
parteneriat public-privat;
q) proceduri de preluare a drepturilor şi obligaţiilor societăţii de proiect de către un nou
partener privat în condiţiile înlocuirii acestuia la propunerea finanţatorilor majoritari ai
proiectului;
r) răspunderea contractuală, inclusiv sancţiunile şi penalităţile aplicabile partenerului
privat în cazul neexecutării obligaţiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nemenţinerii
obiectivelor ori indicatorilor de performanţă, precum şi, după caz, posibilitatea compensării
sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plăţile datorate de partenerul public în
temeiul contractului de parteneriat public-privat;
s) răspunderea în solidar a partenerului privat care este acţionar al societăţii de proiect,
împreună cu aceasta, pentru orice obligaţie, sumă datorată, conform obligaţiilor asumate
prin contractul de parteneriat public-privat;
ş) cazurile de răspundere contractuală potrivit prevederilor lit. s), inclusiv sancţiunile
şi penalităţile prevăzute la lit. r), care sunt notificate de către partenerul public societăţii de
proiect şi partenerului privat, urmând a fi suportate de către societatea de proiect, dacă
aceasta are alocări pentru susţinerea acestor cheltuieli; în caz contrar, în termen de 30 de
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zile de la data notificării, acestea fac obiectul unei proceduri de executare silită îndreptată
inclusiv asupra partenerului privat;
t) modalitatea de modificare unilaterală a unei anumite părţi ale contractului şi de
denunţare unilaterală a acestuia de către partenerul public;
ţ) mecanisme de împărţire a profitului din refinanţare;
u) procedura şi limitele subcontractării;
v) cauzele de încetare a contractului şi condiţiile în care se asigură continuitatea
serviciului public realizat în cadrul contractului de parteneriat public-privat;
w) proceduri de soluţionare a litigiilor;
x) orice alte condiţii prevăzute de reglementările naţionale şi europene în domeniul
ajutorului de stat, în cazul în care prin contractul de parteneriat public-privat se
implementează măsuri de natura ajutorului de stat;
y) orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, trebuie
prevăzute în contractul de parteneriat public-privat.
(2) Contractul de parteneriat public-privat prezintă în anexă cel puţin următoarele:
a) angajamentul irevocabil încheiat în formă autentică de către ofertantul desemnat
câştigător al procedurii de atribuire şi care semnează contractul de parteneriat
public-privat, prin care acesta îşi transmite acordul cu privire la mecanismul de înlocuire a
partenerului privat prevăzut la art. 28 şi prin care se obligă să dea curs acestuia la prima
notificare transmisă din partea finanţatorilor proiectului;
b) copia autentificată a contractului de societate şi, respectiv, a statutului societăţii de
proiect”.
Art. 33 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 33 prevedea:
„(1) Durata contractului de parteneriat public-privat se stabileşte, în principal,
în funcţie de perioada de amortizare a investiţiilor ce urmează să fie realizate de
către societatea de proiect şi în funcţie de modalitatea de finanţare a acestor
investiţii.
(2) Stabilirea duratei se va face astfel încât:
a) să se evite restricţionarea artificială a concurenţei;
b) să se asigure un profit rezonabil pentru domeniul respectiv, ca urmare a
exploatării bunului/bunurilor ce formează obiectul proiectului;
c) să se asigure un nivel rezonabil şi suportabil al preţurilor pentru serviciile ce
formează obiectul proiectului, ce urmează să fie plătite de către beneficiarii
serviciilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Durata contractului de parteneriat public-privat se stabileşte atât în documentaţia
de atribuire, cât şi în contractul de parteneriat public-privat şi nu poate depăşi timpul
estimat în mod rezonabil necesar partenerului privat pentru a obţine un venit minim care
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să permită recuperarea costurilor investiţiilor efectuate, a costurilor în legătură cu
exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum şi a unui profit rezonabil.
(2) Stabilirea duratei se face astfel încât:
a) la finalul duratei contractului de parteneriat public-privat, bunul realizat în temeiul
acestuia să fie în bună stare de funcţionare şi exploatabil conform standardelor aplicabile
serviciului public şi/sau bunurilor similare, în condiţiile stabilite prin documentaţia de
atribuire şi prin contractul de parteneriat public-privat;
b) să se evite restricţionarea artificială a concurenţei;
c) să se asigure un nivel rezonabil şi suportabil al preţurilor pentru serviciile ce
formează obiectul proiectului, ce urmează să fie plătite de către beneficiarii serviciilor;
d) să permită transferul optim al riscurilor către partenerul privat, astfel cum prevede
art. 3 lit. d).
(3) Profit rezonabil înseamnă o rată de rentabilitate normală a capitalului pentru
sectorul de activitate şi care ţine seama de nivelul de risc al serviciului public, evaluată la
momentul întocmirii studiului de fundamentare”.
Art. 34 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 34 prevedea:
„(1) Partenerul public poate constitui, în condiţiile legii, în beneficiul societăţii
de proiect, cu privire la bunuri destinate realizării proiectului şi asupra cărora are
dreptul de a dispune, în condiţiile legii:
a) drepturi de concesiune asupra bunurilor proprietate publică sau drepturi
născute din închirierea bunurilor proprietate publică;
b) drepturi de superficie sau drepturi de folosinţă asupra bunurilor proprietate
privată.
(2) Partenerul privat sau societatea de proiect, după caz, nu va putea
subconcesiona, în tot ori în parte, bunurile, serviciile sau lucrările concesionate şi
nu va putea încredinţa realizarea obiectului contractului unei alte persoane, cu
excepţia cazurilor anume prevăzute de prezenta lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Partenerul public poate constitui, în condiţiile prezentei legi, cu respectarea
reglementărilor privind ajutorul de stat, dar fără a mai fi necesară parcurgerea unei alte
proceduri de atribuire decât cea reglementată prin prezenta lege, în beneficiul societăţii de
proiect, cu privire la bunuri destinate realizării proiectului şi asupra cărora are dreptul de a
dispune, în condiţiile legii:
a) drepturi de concesiune asupra bunurilor proprietate publică sau drepturi născute
din închirierea bunurilor proprietate publică;
b) drepturi de superficie, de servitute sau drepturi de folosinţă asupra bunurilor
proprietate privată.
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(2) Partenerul privat sau societatea de proiect, după caz, nu poate subconcesiona, în tot
ori în parte, bunurile, serviciile sau lucrările concesionate şi nu poate încredinţa realizarea
obiectului contractului unei alte persoane, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de
prezenta lege.
(3) Bunurile realizate în baza contractului de parteneriat public-privat şi bunurile de
retur, definite potrivit prevederilor art. 96 alin. (5) din H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile
de lucrări şi concesiunile de servicii, nu pot fi grevate cu sarcini şi nu pot face obiectul unei
proceduri de executare silită, pe durata contractului de parteneriat public- privat”.
Art. 35 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 35 prevedea:
„ (1) Din motive excepţionale legate de interesul public, partenerul public
poate modifica unilateral sau, după caz, denunţa unilateral contractul de
parteneriat public-privat, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) această posibilitate, inclusiv categoriile de motive excepţionale legate de
interesul public, a fost inclusă în documentaţia de atribuire, într-o modalitate clară,
precisă şi neechivocă, precum şi în contractul de parteneriat public-privat;
b) modificarea contractului nu alterează natura generică a contractului iniţial;
c) cu notificarea prealabilă a partenerului privat şi a societăţii de proiect.
(2) În sensul prezentei legi, pot constitui motive excepţionale legate de
interesul public aspecte precum cele legate de sănătatea publică, protecţia
mediului, standarde de siguranţă şi calitate, suportabilitatea tarifului de către
utilizatorii serviciului, necesitatea de a asigura accesul neîngrădit la un anumit
serviciu public.
(3) În cazul în care modificarea ori denunţarea unilaterală a contractului îi
aduce un prejudiciu, partenerul privat are dreptul la o justă despăgubire, stabilită
potrivit prevederilor normelor de aplicare a legii, modalitatea de determinare fiind
prevăzută în contractul de parteneriat public-privat.
(4) Contractul de parteneriat public-privat trebuie să conţină un mecanism de
ajustare a plăţilor către partenerul privat şi societatea de proiect, în situaţia în care
modificarea unilaterală a contractului de către partenerul public este favorabilă
partenerului privat, prin reducerea lucrărilor ce trebuie executate sau în orice altă
modalitate.
(5) În caz de dezacord cu privire la suma despăgubirii/ajustării, aceasta va fi
stabilită de către instanţa judecătorească competentă. Dezacordul nu va permite, în
niciun caz, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor de către
partenerul privat sau, după caz, societatea de proiect”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Fără a fi afectate prevederile art. 36, din motive excepţionale legate de interesul
public, partenerul public poate modifica unilateral sau, după caz, denunţa unilateral
contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) această posibilitate, inclusiv categoriile de motive excepţionale legate de interesul
public, a fost inclusă în documentaţia de atribuire într-o modalitate clară, precisă şi
neechivocă, precum şi în contractul de parteneriat public-privat;
b) modificarea contractului nu alterează natura generică a contractului iniţial;
c) cu notificarea prealabilă a partenerului privat, a societăţii de proiect şi a
finanţatorilor proiectului de parteneriat public-privat, conform prevederilor contractului de
parteneriat public-privat.
(2) În sensul prezentei legi, pot constitui motive excepţionale legate de interesul public
aspecte precum cele legate de sănătatea publică, protecţia mediului, standarde de siguranţă
şi calitate, suportabilitatea tarifului de către utilizatorii serviciului, necesitatea de a asigura
accesul neîngrădit la un anumit serviciu public.
(3) În cazul în care modificarea ori denunţarea unilaterală a contractului de către
partenerul public generează partenerului privat costuri decurgând din aplicarea clauzelor
contractului de parteneriat public-privat, acesta poate beneficia de plata unor sume din
partea partenerului public.
(4) Categoriile de costuri şi modalitatea de determinare a acestora, potrivit prevederilor
alin. (3), sunt prevăzute în documentaţia de atribuire şi în contractul de parteneriat publicprivat.
(5) Contractul de parteneriat public-privat trebuie să conţină un mecanism de ajustare
a plăţilor către societatea de proiect, în situaţia în care modificarea unilaterală a
contractului de către partenerul public este favorabilă partenerului privat, prin reducerea
lucrărilor ce trebuie executate sau în orice altă modalitate, astfel încât valoarea contribuţiei
partenerului public să fie mai mică de 50% din valoarea investiţiei, conform art. 3 lit. c)”.
Art. 36 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 36 prevedea:
„Contractul de parteneriat public-privat poate fi modificat numai în cazurile şi
în condiţiile de modificare a contractului prevăzute de legea care reglementează
procedura de atribuire, conform prevederilor art. 25”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Contractul de parteneriat public-privat poate fi modificat numai în cazurile şi în
condiţiile de modificare a contractului prevăzute de legea care reglementează procedura de
atribuire, potrivit prevederilor art. 25 şi cu respectarea prevederilor art. 17 alin. (5) şi (6).
(2) Pentru orice modificare privind majorarea valorii contractului de parteneriat
public-privat realizată potrivit alin. (1), obligaţia de asigurare a finanţării suplimentare

Actualitate legislativă

91

cade în sarcina partenerului privat, fără a afecta valoarea sumelor datorate de către
partenerul public”.
Art. 38 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 38 prevedea:
„(1) La încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat,
drepturile constituite de partenerul public în favoarea partenerului privat sau a
societăţii de proiect vor înceta, iar bunurile realizate sau dobândite de societatea de
proiect şi reprezentând obiectul proiectului, precum şi cele necesare derulării
serviciului public ce urmează a fi transferate partenerului public trebuie să fie
libere de sarcini, în bună stare de funcţionare şi exploatabile conform standardelor
aplicabile serviciului public şi/sau bunurilor similare, în condiţii stabilite prin
contractul de parteneriat public-privat.
(2) La încetarea contractului de parteneriat public-privat ca urmare a expirării
duratei pentru care a fost încheiat, bunurile realizate sau dobândite de societatea
de proiect şi reprezentând obiectul proiectului, precum şi cele necesare derulării
serviciului public se transferă partenerului public, cu titlu gratuit.
(3) La încetarea contractului de parteneriat public-privat din orice motiv, cu
excepţia expirării duratei pentru care a fost încheiat, bunurile realizate sau
dobândite de societatea de proiect şi reprezentând obiectul proiectului, precum şi
cele necesare derulării serviciului public pot fi transferate partenerului public, în
condiţiile prevăzute în contractul de parteneriat public- privat, cu plata unei
compensaţii stabilite prin raportare la valoarea neamortizată a acestor bunuri.
Dacă încetarea contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea
compensaţiei menţionate trebuie deduse orice sume datorate de partenerul privat
drept despăgubiri, conform contractului de parteneriat public-privat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) La încetarea anticipată a contractului de parteneriat public-privat, din culpa
partenerului public, se aplică prevederile art. 35 alin. (3).
(2) La încetarea anticipată a contractului de parteneriat public-privat, din culpa
partenerului privat, se aplică mecanismele de stingere a obligaţiilor financiare datorate de
părţi, conform termenelor de plată şi condiţiilor prevăzute în documentaţia de atribuire şi
în contractul de parteneriat public- privat, potrivit prevederilor alin. (3) şi (4), după caz.
(3) Dacă rezilierea contractului de parteneriat public-privat are loc pe durata realizării
investiţiei, sumele datorate de către partenerul public partenerului privat se calculează
luând în considerare următoarele:
a) minimum dintre valoarea de piaţă stabilită de un evaluator independent şi valoarea
stabilită în funcţie de cheltuielile de capital suportate de către partenerul privat până la acel
moment, fără costurile de finanţare aferente;
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b) din valoarea stabilită potrivit lit. a) se deduc valoarea determinată în baza
contribuţiei efective a partenerului public la realizarea investiţiei, până la momentul
rezilierii contractului, precum şi sumele cu titlu de penalităţi aferente consecinţelor
negative ale rezilierii, raportat la valoarea contractului;
c) sumele datorate cu titlu de penalităţi, în condiţiile lit. b), nu trebuie să depăşească
valoarea lucrărilor executate până la momentul rezilierii contractului.
(4) Dacă rezilierea contractului de parteneriat public-privat are loc ulterior realizării
investiţiei, sumele datorate de către partenerul public partenerului privat se calculează
luând în considerare următoarele:
a) minimum dintre valoarea de piaţă a bunului realizat în baza contractului de
parteneriat public-privat, stabilită de un evaluator independent, şi valoarea stabilită în
funcţie de cheltuielile de capital suportate de către partenerul privat până la acel moment,
fără costurile de finanţare aferente, din care se scad cheltuielile cu deprecierea bunului,
componenta aferentă cheltuielilor de investiţie pentru realizarea bunului din plăţile de
disponibilitate efectuate până la momentul rezilierii, sume aferente obligaţiilor exigibile şi
neîndeplinite privind reparaţia şi întreţinerea bunului ce face obiectul contractului de
parteneriat public-privat, până la momentul rezilierii contractului şi profitul aferent;
b) din valoarea stabilită potrivit lit. a) se deduc sumele cu titlu de penalităţi aferente
consecinţelor negative ale rezilierii, raportat la valoarea contractului;
c) sumele datorate cu titlu de penalităţi, în condiţiile lit. b), nu trebuie să depăşească
valoarea neamortizată a bunului la care se adaugă cheltuieli cu investiţiile aferente
lucrărilor de reparaţii efectuate pe durata de operare.
(5) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), drepturile constituite de
partenerul public în favoarea partenerului privat sau a societăţii de proiect încetează, iar
bunurile realizate sau dobândite de societatea de proiect şi reprezentând obiectul
contractului de parteneriat public-privat, precum şi cele necesare derulării serviciului
public se transmit de drept partenerului public, libere de sarcini, în bună stare de
funcţionare şi exploatabile conform standardelor aplicabile serviciului public şi/sau
bunurilor similare, în condiţiile stabilite prin documentaţia de atribuire şi contractul de
parteneriat public-privat.
(6) În situaţia în care societatea de proiect este supusă procedurii de insolvenţă pe o
perioadă mai mare de 3 luni de la data deschiderii procedurii, contractul de parteneriat
public- privat încetează anticipat din culpa partenerului privat”.
Art. 39 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 39 prevedea:
„În cazul în care partenerul privat sau societatea de proiect nu îşi îndeplineşte
obligaţiile asumate în cadrul contractului de parteneriat public-privat sau
obligaţiile faţă de finanţatorii proiectului, partenerul public, din proprie iniţiativă
sau la solicitarea finanţatorilor proiectului, poate înlocui partenerul privat dacă
această clauză a fost înscrisă în documentaţia de atribuie şi în contract, cu
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respectarea condiţiilor privind clauza de revizuire, potrivi legii care reglementează
procedura de atribuire a contractului, conform prevederilor art. 25”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Investitorul privat, prin societatea de proiect, are obligaţia de a demonstra
trimestrial, pe perioada de execuţie a investiţiei, faptul că dispune de resursele financiare
necesare pentru realizarea lucrărilor conform graficului de execuţie, anexă la contractul de
parteneriat public-privat.
(2) Investitorul privat, prin societatea de proiect, are obligaţia respectării
termenelor-limită prevăzute în contract, neîndeplinirea obligaţiilor pentru o perioadă mai
mare de 60 de zile de la termenele stabilite fiind caz de înlocuire a partenerului privat”.
Art. 40 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 40 prevedea:
„(1) La încetarea contractului de parteneriat public-privat pentru orice motive,
altele decât expirarea duratei contractului, partenerul public va putea prelua
acţiunile sau părţile sociale ale partenerului privat în societatea de proiect, în
schimbul unui preţ stabilit în conformitate cu prevederile contractului de
parteneriat public-privat şi ale normelor de aplicare. Dacă încetarea contractului
s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea preţului menţionat trebuie
deduse orice sume datorate de partenerul privat drept despăgubiri, conform
contractului de parteneriat public-privat.
(2) În situaţia încetării contractului de parteneriat public-privat la expirarea
duratei acestuia, partenerul public va putea prelua, cu titlu gratuit, acţiunile sau
părţile sociale ale partenerului privat în societatea de proiect, în conformitate cu
prevederile contractului de parteneriat public-privat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) La încetarea contractului de parteneriat public-privat pentru orice motive, altele
decât expirarea duratei contractului, partenerul public poate prelua acţiunile deţinute de
partenerul privat în societatea de proiect, în schimbul unui preţ de piaţă stabilit în
conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi ale contractului de parteneriat
public-privat.
(2) În situaţia încetării contractului de parteneriat public-privat la expirarea duratei
acestuia, partenerul public poate prelua, cu titlu gratuit, acţiunile deţinute de partenerul
privat în societatea de proiect, în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi
ale contractului de parteneriat public-privat”.
Art. 42 alin. (2) din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 42 alin. (2) prevedea:
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„(2) Partenerul privat nu va putea înstrăina sau greva cu sarcini acţiunile sau
părţile sociale deţinute în societatea de proiect, decât cu acordul expres şi prealabil
al partenerului public şi al finanţatorilor proiectului, cu excepţia cazurilor expres
prevăzute în prezenta lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 42, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Partenerul privat nu poate înstrăina sau greva cu sarcini acţiunile deţinute în
societatea de proiect decât cu acordul expres şi prealabil al partenerului public şi al
finanţatorilor proiectului, cu excepţia cazurilor expres prevăzute în prezenta lege”.
Art. 42 alin. (3) din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 42, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) La momentul transmiterii dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţii de
proiect, în cadrul unei proceduri de executare silită, contractul de parteneriat public-privat
se reziliază de drept”.
Art. 43^1-43^3 din Legea nr. 233/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 104/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 43 se introduce un nou capitol, cap. IV^1
„Contravenţii şi sancţiuni”, cuprinzând art. 43^1-43^3, cu următorul cuprins:
„Cap. IV^1 („Contravenţii şi sancţiuni”)
Art. 43^1
(1) Partenerul public răspunde contravenţional în cazurile şi condiţiile prevăzute de
prezenta lege.
(2) Nerespectarea de către partenerul public a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. d,
respectiv art. 17 alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000
lei la 25.000 lei.
(3) Nerespectarea de către partenerul public a dispoziţiilor art. 17 alin. (1) lit. b),
respectiv art. 17 alin. (5) şi (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
10.000 lei la 30.000 lei.
Art. 43^2
Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 43^1 şi aplicarea sancţiunilor se
realizează de către persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau,
după caz, din cadrul unităţilor subordonate acestuia, stabilite prin ordin al ministrului
finanţelor publice.
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Art. 43^3
(1) Aplicarea sancţiunii cu amendă contravenţională prevăzute la art. 43^1 se prescrie
în termen de 36 de luni de la data săvârşirii faptei.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 43^1 le sunt aplicabile dispoziţiile O.G.
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 13
alin. (1) din O.G. nr. 2/2001”.
Alte prevederi din O.U.G. nr. 104/2017
Art. II din O.U.G. nr. 104/2017 prevede faptul că prevederile art. I pct. 35 din
respectiva ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării
în Monitorul Oficial al României.
Art. III din O.U.G. nr. 104/2017 dispune că în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice
elaborează normele metodologice de aplicare a Legii nr. 233/2016, astfel cum a fost
modificată şi completată prin respectiva ordonanţă de urgenţă, ce se aprobă prin
hotărâre a Guvernului.
Art. IV din O.U.G. nr. 104/2017 stabileşte faptul că respectiva ordonanţă de
urgenţă se aplică procedurilor de atribuire a contractelor de parteneriat
public-privat iniţiate după data intrării în vigoare a acesteia.
Procedurilor de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat în curs de
desfăşurare la data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă li se
aplică legea în vigoare la data iniţierii procedurii de atribuire.
Contractele de parteneriat public-privat încheiate înainte de data intrării în
vigoare a ordonanţe de urgenţă sunt supuse dispoziţiilor legale în vigoare la data
când acestea au fost încheiate, în tot ceea ce priveşte încheierea, modificarea,
interpretarea, efectele, executarea şi încetarea acestora.
Potrivit art. V din O.U.G. nr. 104/2017, Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public- privat (M. Of. nr. 954 din 25 noiembrie 2016) cu modificările şi
completările aduse prin respectiva ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după
aprobarea acesteia prin lege, în Monitorul Oficial al României dându-se textelor o
nouă renumerotare.
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O.U.G. NR. 158/2005 PRIVIND CONCEDIILE
ŞI INDEMNIZAŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE
DE SĂNĂTATE – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 99/2017)

De Redacţia Prolege
Actul
modificat

Actul
modificator

Sumar

– modifică: art. 1, art. 3, art. art. 4 alin. (2) şi (3), art. 5,
art. 6 alin. (3), (3^1), (4) şi (6), art. 7, art. 8, art. 10, art.
O.U.G.
O.U.G.
11 alin. (2), art. 12 lit. B lit. b), art. 14 alin. (4), art. 16
nr. 158/2005 nr. 99/2017 alin. (2), art. 23 alin. (3), art. 26 alin. (2), art. 28, art. 29,
(M. Of.
(M. Of.
art. 33, art. 36 alin. (3) lit. a) şi c), art. 38, art. 40 alin.
nr. 1.074 din 29 nr. 1005 din
(1), art. 47 alin. (1) şi (2), art. 55, art. 61
noiembrie
19
– introduce: art. 6 alin. (6^1)-(6^4), art. 11 alin. (3) şi
2005; cu modif. decembrie (4), art. 11^1, art. 26 alin. (1^1)-(1^3), art. 27^1 şi art.
ult.)
2017)
27^2, art. 29^1, art. 36^1, art. 42 alin. (6) şi (7)
– abrogă: art. 4 alin. (7) şi (8), art. 6 alin. (1), (2), (5) şi
(7)-(9), art. 37, art. 44-46
În M. Of. nr. 1005 din 19 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 99/2017
pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.
În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 158/2005 prin
O.U.G. nr. 99/2017.
Potrivit art. I din O.U.G. nr. 99/2017 (M. Of. nr. 1005 din 19 decembrie 2017),
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate (M. Of. nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005), aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
Art. 1 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 1 prevedea:
„(1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale
de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare
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asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în
care au domiciliul ori reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:
A. desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza
raportului de serviciu, precum şi orice alte activităţi dependente;
B. desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii
executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii
cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi
obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la
lit. A;
C. beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, în condiţiile legii.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care nu se află în una dintre
situaţiile prevăzute la alin. (1), dar sunt:
a) asociaţi, comanditari sau acţionari;
b) «abrogat» administratori sau manageri care au încheiat contract de
administrare ori de management;
c) membri ai asociaţiei familiale;
d) autorizate să desfăşoare activităţi independente.
e) persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii şi
indemnizaţii pentru maternitate şi concedii şi indemnizaţii pentru îngrijirea
copilului bolnav, în condiţiile în care au început stagiul de cotizare până la data de
1 ianuarie 2006.
f) soţia/soţul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate
care, fără a fi înregistrată/înregistrat în registrul comerţului şi autorizată/autorizat
să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca titular a/al întreprinderii
individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi salariată/salariat, participă în
mod obişnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate,
îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini complementare.
(3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt
asigurate conform prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia pensionarilor de
invaliditate gradul III şi a pensionarilor nevăzători, care se află în una dintre
situaţiile prevăzute la lit. c) şi d)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au
dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau
reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate, dacă:
A. realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract individual
de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de
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lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte;
B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care
nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum
şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
C. beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii.
(2) Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de
urgenţă, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de
asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
(3) Modelul şi conţinutul contractului prevăzut la alin. (2) sunt reglementate în
normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(4) Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate prevăzut la alin. (2) constituie titlu de creanţă şi devine titlu executoriu la data la
care creanţa bugetară este scadentă, conform legii.
(5) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate
conform prezentei ordonanţe de urgenţă, cu excepţia pensionarilor de invaliditate gradul III
şi a pensionarilor nevăzători, care desfăşoară activităţi independente definite potrivit Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
continuare Codul fiscal”.
Art. 3 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 prevedea:
„Dreptul la concediile şi indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) este
condiţionat de plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate destinată
suportării acestor indemnizaţii, denumită în continuare contribuţie pentru concedii
şi indemnizaţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au
dreptul persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, este condiţionat de plata
contribuţiei asiguratorii pentru muncă, destinată suportării acestor indemnizaţii,
reglementată prin Codul fiscal.
(2) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C sunt asigurate în sistemul de asigurări
sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără plata
unei contribuţii.
(3) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au
dreptul persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), este condiţionat de plata unei contribuţii
pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%, aplicată asupra venitului
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lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate”.
Art. 4 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G.
nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) şi (3) prevedeau:
„(2) Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv
finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de
urgenţă, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), este prevăzută la art. 296ˆ18
alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare. Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), cota de
contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării
cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este
de 0,85% şi se aplică asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, pentru
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) şi d), asupra veniturilor cuprinse în
contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit.
e) sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurări de sănătate de persoanele
prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. f) şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate
(3) Veniturile provenite din cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii
prevăzută la alin. (2) se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Suma destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de
prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură din sumele care se distribuie fondului din
contribuţia asiguratorie pentru muncă, conform art. 220ˆ6 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal,
din contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3), precum şi de la bugetul de stat, după caz.
(3) Veniturile provenite din sumele care se distribuie fondului din contribuţia
asiguratorie pentru muncă, prevăzute la alin. (2), se prevăd distinct la partea de venituri a
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.
Art. 4 alin. (7) şi (8) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr.
99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 4 alin. (7) şi (8) prevedeau:
„(7) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţiile prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă, care se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, direct de
către angajator, prin deducerea acestora din contribuţiile datorate, se pot depăşi,

100

Actualitate legislativă

modificându-se corespunzător prevederilor bugetare atât la venituri, cât şi la
cheltuieli, cu menţinerea echilibrului aprobat.
(8) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările
prevăzute la alin. (7) şi este obligat să raporteze Ministerului Finanţelor Publice
aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în situaţiile financiare
trimestriale, respectiv anuale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (7) şi (8) se abrogă.
Art. 5 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 5 prevedea:
„Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de
urgenţă, cota de contribuţie prevăzută la art. 4 alin. (2) se datorează şi se achită de
către:
a) angajatori pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B;
b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru
asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. C;
c) persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Cota de contribuţie prevăzută la art. 3 alin. (3) se datorează şi se achită de către
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2). Venitul lunar pentru care se optează plata
contribuţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a
de 12 ori a acestuia.
(2) Salariul de bază minim brut pe ţară prevăzut la alin. (1) utilizat la stabilirea bazei
lunare de calcul al contribuţiei este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
stabilit prin hotărâre a Guvernului, aferent lunii pentru care se optează plata contribuţiei.
(3) Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 1 alin. (2) efectuează plata
contribuţiei lunar, prin aplicarea cotei asupra venitului lunar ales înscris în contract”.
Art. 6 alin. (1), (2), (5) şi (7)-(9) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin
O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (1), (2), (5) şi (7)-(9) prevedeau:
„(1) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 au obligaţia să calculeze şi
să vireze la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate cota de
contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii.
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(2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la art. 5 lit. a) au obligaţia plăţii
cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85%, aplicată la fondul de
salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislaţiei financiar-fiscale în materie.
Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege
totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau
de natură salarială.
(…)
(5) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota de contribuţie
pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85% se datorează asupra drepturilor
reprezentând indemnizaţie de şomaj.
(…)
(7) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii se aplică şi asupra
indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă urmare a unui accident de
muncă sau boală profesională şi se suportă de către angajator sau din fondul de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale constituit în condiţiile
legii, după caz.
(8) Baza lunară de calcul a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decât produsul dintre
numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea
corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.
(9) Baza de calcul lunară a contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii pentru
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) nu poate depăşi plafonul a 12 salarii minime
brute pe ţară”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (1), (2), (5) şi (7)-(9) se abrogă.
Art. 6 alin. (3), (3^1), (4) şi (6) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G.
nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (3), (3^1), (4) şi (6) prevedeau:
„(3) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) au obligaţia de a depune lunar
declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a
persoanelor asigurate.
(3^1) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) sunt obligate să depună la casele
de asigurări sociale de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială îşi au
sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu
medical numai în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând
indemnizaţii plătite asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate
bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
(4) Persoanele prevăzute la art. 5 lit. a) şi b) au obligaţia de a pune la dispoziţia
organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative
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şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la Fondul naţional
unic de asigurări sociale de sănătate
(…)
(6) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1
alin. (2) sunt obligate să depună declaraţia de asigurare pentru concedii şi
indemnizaţii la casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca
plătitori de contribuţie de asigurări sociale de sănătate. Cota de contribuţie pentru
concedii şi indemnizaţii de 0,85% se datorează asupra veniturilor supuse
impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare
socială, pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), sau asupra veniturilor
declarate la casele de asigurări de sănătate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2)
lit. f)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (3), (3^1), (4) şi (6) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(3) Persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical,
informaţiile referitoare la certificate, precum şi veniturile care intră în baza de calcul al
indemnizaţiilor aferente acestora se declară de către persoanele fizice şi juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care îşi desfăşoară activitatea
persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A, persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin.
(1) lit. B, precum şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile
pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti prin declaraţia
prevăzută la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal.
(3^1) Persoanele şi instituţia prevăzute la alin. (3) sunt obligate să depună la casele de
asigurări de sănătate, în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv
domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical în condiţiile în care se solicită
restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor, care sunt suportate din
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(4) Persoanele şi instituţia prevăzute la alin. (3) au obligaţia de a pune la dispoziţia
organelor de control ale caselor de asigurări de sănătate documentele justificative şi actele
de evidenţă necesare în vederea verificării modului de determinare a indemnizaţiilor
suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(…)
(6) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1 alin.
(2) sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii cu casa
de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca persoane asigurate în sistemul de
asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul se
înregistrează la casa de asigurări de sănătate şi produce efecte de la data înregistrării”.
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Art. 6 alin. (6^1)-(6^4) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr.
99/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (6) se introduc patru noi
alineate, alin. (6^1)-(6^4), cu următorul cuprins:
„(6^1) Contractul prevăzut la art. 1 alin. (2) se încheie între persoana interesată sau,
după caz, de persoana împuternicită de către aceasta în acest sens şi casa de asigurări de
sănătate.
(6^2) Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza
încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie
încheierea unui act adiţional la contract, în termen de maximum 30 de zile de la apariţia
modificării respective. Actul adiţional la contract produce efecte pentru viitor începând cu
data înregistrării acestuia şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare pentru
concedii şi indemnizaţii.
(6^3) Persoanele şi informaţiile prevăzute la alin. (3) se declară şi de către persoanele
fizice care obţin venituri sub formă de salarii ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile
diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din
România ale persoanelor juridice străine, precum şi de persoanele fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor, care îşi desfăşoară activitatea în România şi
obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent
sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru
salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii
sociale, precum şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România
este parte, în condiţiile prevăzute la art. 147 alin. (12) şi (13) din Codul fiscal.
(6^4) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiei prevăzută la alin. (3) sunt
prevăzute în Codul fiscal”.
Art. 7 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 prevedea:
„Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2
alin. (1) lit. a)-d) este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru
care se acordă concediul medical”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1)
lit. a)-d) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă
concediul medical”.
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Art. 8 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 8 prevedea:
„(1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut la
art. 7, se constituie din însumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către
angajator sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru
şomaj;
b) «abrogat» pentru care plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se
suportă din alte surse, în condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr.
150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de
sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
c) «abrogat» [pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe
de urgenţă, plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate s-a făcut din alte
surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) şi d) din O.U.G. nr. 150/2002, cu
modificările şi completările ulterioare].
(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de
sănătate perioadele în care asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(3) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de
sănătate şi perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit
legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora.
c) a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă
de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit
O.U.G. nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au
beneficiat de drepturile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Perioadele prevăzute la alin. (2) şi (3) se asimilează stagiului de cotizare
numai dacă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în înţelesul
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzut la art. 7,
se constituie din însumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contribuţia asiguratorie pentru muncă;
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b) pentru care s-a achitat contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de către angajator
sau, după caz, de către asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale sau bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) pentru care s-a achitat contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3);
d) pentru care persoanele sunt asigurate fără plata contribuţiei potrivit art. 3 alin. (2).
(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate
perioadele în care:
a) asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate;
c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe
durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă
sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale
învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de instituţiile autorizate, în
condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de
absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior;
d) a beneficiat de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare, potrivit
Legii 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, de indemnizaţie pentru creşterea
copilului potrivit O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Perioadele prevăzute la alin. (2) se asimilează stagiului de cotizare numai dacă în
aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în înţelesul prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă”.
Art. 10 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 prevedea:
„(1) Baza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie
a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul
de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se
calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.
(2) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor
alin. (1), se constituie baza de calcul al indemnizaţiilor se utilizează perioadele
asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3), veniturile care se
iau în considerare sunt:
a) indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute
la art. 8 alin. (2);
b) salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective, pentru
situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a) şi b);
c) indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau,
în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, potrivit O.U.G. nr. 148/2005,
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv indemnizaţia pentru creşterea copilului cu
handicap cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin.
(3) lit. c).
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul pensionarilor de invaliditate gradul
III, al pensionarilor nevăzători, pe perioada în care se află în situaţiile prevăzute la
art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi alin. (2) lit. c) şi d).
(4) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, pentru situaţiile
prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar
din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia, cu
respectarea prevederilor alin. (2).
(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile
calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare.
(6) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere
prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum
şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele
colective de muncă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, baza de calcul al
indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor brute lunare din
ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12
salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia asiguratorie
pentru muncă.
(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C, baza de calcul al
indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor brute lunare
reprezentând indemnizaţie de şomaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se
constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.
(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiilor
prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de
asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare,
până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.
(4) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin.
(1)-(3), se constituie baza de calcul al indemnizaţiilor se utilizează perioadele asimilate
stagiului de cotizare prevăzute la art. 8 alin. (2), veniturile care se iau în considerare sunt:
a) indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute la art. 8
alin. (2) lit. a);
b) salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective, pentru situaţiile
prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi c);
c) indemnizaţiile de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. d).
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(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi în cazul pensionarilor de invaliditate gradul III,
precum şi în cazul pensionarilor nevăzători, pe perioada în care se află în situaţiile
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi alin. (2).
(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în cazul în care stagiul de cotizare
este mai mic de 6 luni, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul al
indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau,
după caz, venitul lunar din prima lună de activitate, cu respectarea prevederilor alin. (4).
(7) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cazul în care stagiul de cotizare
este mai mic de 6 luni, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul al
indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, înscrise
în contractul de asigurare sau, după caz, venitul lunar din prima lună de asigurare cu
respectarea prevederilor alin. (4).
(8) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se
plătesc zilele lucrătoare.
(9) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile
legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la
stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă”.
Art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) prevedea:
„(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, medic curant este orice medic
aflat în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi orice alt
medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă şi care încheie o convenţie în acest
sens cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, medic curant este orice medic aflat în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi orice alt medic cu
autorizaţie de liberă practică valabilă, medic de familie sau specialist, care încheie o
convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe
de urgenţă”.
Art. 11 alin. (3) şi (4) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G.
nr. 99/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (2) se introduc două noi
alineate, alin. (3) şi (4), cu următorul cuprins:
„(3) Medicii prevăzuţi la alin. (1) pot completa certificatele de concediu medical atât pe
suport hârtie, cât şi electronic şi le pot transmite pe suport hârtie sau prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă angajatorilor/persoanelor în drept, după caz.
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(4) Certificatele de concediu medical, prevăzute la alin. (3), care sunt transmise prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă de către medicii care le eliberează, sunt
semnate de aceştia cu semnături electronice calificate”.
Art. 11^1 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 11 se introduce un nou articol, art. 11^1,
cu următorul cuprins:
„Medicii prevăzuţi la art. 11 au obligaţia de a completa certificatele de concediu
medical cu respectarea Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a
certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al
preşedintelui CNAS”.
Art. 12 lit. B lit. b) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G.
nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 12 lit. B lit. b) prevedea:
„Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum
urmează:
(…)
B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
începând cu:
(…)
b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C şi alin. (2)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 12 lit. B, lit. b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi C şi alin. (2)”.
Art. 14 alin. (4) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 14 alin. (4) prevedea:
„(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult
90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, împreună cu
CNAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
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„(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de
zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii Publice, denumită în
continuare CNPP, împreună cu CNAS, în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele
acţiunilor de recuperare”.
Art. 16 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16 alin. (2) prevedea:
„(2) Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, în
aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care se află şi în una dintre
situaţiile menţionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum şi pensionarii de
invaliditate gradul III sau, după caz, pensionarii nevăzători, care se regăsesc în
situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, în aceleaşi
condiţii ca şi ceilalţi asiguraţi, pensionarii care se află şi în una dintre situaţiile menţionate
la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum şi pensionarii de invaliditate gradul III sau, după caz,
pensionarii nevăzători, care se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2)”.
Art. 23 alin. (3) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 23 alin. (3) prevedea:
„(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), baza de calcul a indemnizaţiei de
maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat
contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, din ultimele 6 luni anterioare datei
pierderii calităţii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 23, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate se
constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuţia asiguratorie
pentru muncă, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calităţii de asigurat, cu
respectarea prevederilor art. 10”.
Art. 26 alin. (1^1)-(1^3) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr.
99/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 26, după alin. (1) se introduc trei noi alineate,
alin. (1^1)-(1^3), cu următorul cuprins:
„(1^1) În cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi
indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.
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(1^2) Lista afecţiunilor prevăzute la alin. (1^1) se stabileşte de către comisiile de
specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi este prevăzută în normele de aplicare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(1^3) La includerea afecţiunilor în lista prevăzută la alin. (1^2), pe aparate şi sisteme,
se au în vedere elemente clinice, evolutive şi complicaţii ce determină prin severitatea
tulburărilor morfologice şi funcţionale o durată cumulată a îngrijirilor medicale acordate
copilului, exclusiv pentru afecţiunea de bază, de peste 90/180 de zile calendaristice pe an”.
Art. 26 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 26 alin. (2) prevedea:
„(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se suportă integral din bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se suportă integral din bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.
Art. 27^1 şi art. 27^2 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G.
nr. 99/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 27 se introduc două noi articole, art. 27^1
şi 27^2, cu următorul cuprins:
„Art. 27^1
(1) Persoanele prevăzute la art. 27 beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea
copilului bolnav dacă însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe
teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi Confederaţiei Elveţiene.
(2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pe
baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data
revenirii în ţară a persoanelor prevăzute la alin. (1).
Art. 27^2
(1) Certificatele de concediu medical prevăzute la art. 27^1 alin. (2) pot fi eliberate
persoanelor în drept, precum şi soţului/soţiei/rudelor de gradul I ale persoanelor prevăzute
la art. 27 sau unei alte persoane împuternicită de către acestea în acest sens.
(2) Documentele prevăzute la art. 27^1 alin. (2) pot fi transmise medicului care
eliberează certificatul de concediu medical de către persoanele prevăzute la alin. (1) pe
suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau, după caz, de către
persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
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iar medicul, la rândul său, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hârtie
sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, beneficiarilor/persoanelor în
drept/angajatorilor, după caz.
(3) Documentele prevăzute la art. 27^1 alin. (2), precum şi certificatele de concediu
medical, atunci când sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
sunt semnate cu semnătură electronică calificată”.
Art. 28 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 28 prevedea:
„Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau
a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18
ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de
familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condiţiile legii,
după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) se acordă pe baza certificatului de
concediu medical eliberat de medicul curant şi a certificatului pentru persoanele cu
handicap, emis în condiţiile legii, după caz.
(2) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1^1) se acordă pe baza certificatului de
concediu medical eliberat de medicul specialist”.
Art. 29 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 29 prevedea:
„Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 27 alin. (1) este de
maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în
care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat
în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului
medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant, iar după depăşirea
termenului de 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea medicului
expert al asigurărilor sociale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1) este de maximum
45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este
diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice
aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale; durata concediului
medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul specialist, iar după depăşirea termenului
de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
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(2) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (11) va fi cea
corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical
stabilită de medicul specialist, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea
medicului expert al asigurărilor sociale”.
Art. 29^1 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 29 se introduce un nou articol, articolul
29^1, cu următorul cuprins:
„(1) În situaţia în care durata internării copilului bolnav cuprinde perioade din două
sau mai multe luni calendaristice, medicul curant poate acorda certificatul de concediu
medical la externare sau lunar.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la
art. 27, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate”.
Art. 33 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 33 prevedea:
„Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi
angajatori, la fiecare fiind asigurată conform prezentei ordonanţe de urgenţă,
indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pentru persoana asigurată care se află în două sau mai multe situaţii prevăzute la art.
1 alin. (1) lit. A şi B şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind
asigurată conform prezentei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se
plătesc, după caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizaţie o
constituie numai venitul obţinut pe fiecare loc de realizare”.
Art. 36 alin. (3) lit. a) şi c) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr.
99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 36 alin. (3) lit. a) şi c) prevedeau:
„(3) Plata indemnizaţiilor se face lunar de către:
a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna
respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B;
(…)
c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei
pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1
alin. (2) şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 36 alin. (3), lit. a) şi c) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna
respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A;
(…)
c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care
s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2),
precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32”.
Art. 36^1 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 36 se introduce un nou articol, art. 36^1,
cu următorul cuprins:
„Pentru calculul şi plata indemnizaţiilor, plătitorii de indemnizaţii prevăzuţi la art. 36
au următoarele obligaţii:
a) să verifice elementele care se înscriu obligatoriu pe certificatul de concediu medical,
prevăzute în Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de
concediu medical, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS;
b) să gestioneze numărul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat şi pe fiecare
afecţiune;
c) să respingă la plată certificatele de concediu medical completate eronat de către
medicii prescriptori”.
Art. 37 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 37 prevedea:
„Cuantumul indemnizaţiilor acordate pe o perioadă mai mare de 90 de zile se
poate indexa, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 37 se abrogă.
Art. 38 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 38 prevedea:
„(1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care,
potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se reţin de către plătitor din
contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru luna respectivă.
(2) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor,
care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se
recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
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din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate
prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste sume nu pot fi
recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţii de asigurări sociale de
sănătate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în
condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste
sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţie de asigurări
sociale de sănătate”.
Art. 40 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 40 alin. (1) prevedea:
„(1) Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90
de zile de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 32 alin. (1),
precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) erau în drept să le
solicite”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 40, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de
la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi
plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) erau în drept să le solicite”.
Art. 42 alin. (6) şi (7) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G.
nr. 99/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 42, după alin. (5) se introduc două noi
alineate, alin. (6) şi (7), cu următorul cuprins:
„(6) Debitele privind contribuţia datorată de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) se
recuperează de casele de asigurări de sănătate şi constituie venituri la bugetul Fondului
naţional de asigurări sociale de sănătate.
(7) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispoziţiile alin. (3) şi (6) se aplică
prevederile Codului de procedură fiscală”.
Art. 44-46 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 44-46 prevedeau:
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„Art. 44
(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate nu se datorează asupra
indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată de angajatori pentru
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale
acestora.
(2) Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii nu se datorează asupra
indemnizaţiilor reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu excepţia
contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii, datorată de angajatori pentru
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate din fondurile proprii ale
acestora şi, respectiv, a indemnizaţiilor pentru accidente de muncă şi boli
profesionale.
Art. 45
(1) Perioadele în care asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) şi (2) beneficiază de
indemnizaţiile prevăzute la art. 2 constituie stagiu de cotizare în sistemul public de
pensii, pentru aceste indemnizaţii datorându-se contribuţia de asigurări sociale
reglementată de prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
legii bugetului asigurărilor sociale de stat, care se achită bugetului asigurărilor
sociale de stat.
(2) Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale pentru asiguraţii
prevăzuţi la art. 1 alin. (1), precum şi cotele de contribuţie de asigurări sociale
datorate integral de asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) se aplică asupra valorii
reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată,
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, şi se suportă
din cuantumul brut al indemnizaţiei stabilite conform prevederilor prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(3) Cota de contribuţie de asigurări sociale datorată de angajator pentru
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraţilor se aplică
asupra valorii reprezentând un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în
plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical.
(4) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează lunar de
către plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3). Contribuţia de asigurări sociale se
virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata
drepturilor salariale şi/sau a veniturilor de natură salarială.
Art. 46
(1) În vederea determinării punctajului anual, necesar stabilirii drepturilor de
pensie în sistemul public de pensii, pentru stagiile de cotizare realizate în condiţiile
prevăzute la art. 45 se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în
plată din perioadele respective.
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(1^1) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 33, la determinarea punctajului
anual se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, din
perioadele respective, pentru fiecare dintre indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate achitate de fiecare plătitor.
(2) În situaţia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, au
beneficiat de concedii medicale şi indemnizaţiile aferente, reglementate de
legislaţia anterioară prezentei ordonanţe de urgenţă, la determinarea punctajului
anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii se
utilizează cuantumul indemnizaţiei obţinute în perioadele respective”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 44-46 se abrogă.
Art. 47 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G.
nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 47 alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Constituie contravenţii faptele săvârşite prin încălcarea dispoziţiilor art. 6
alin. (3) şi (4).
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, săvârşite prin încălcarea
obligaţiilor prevăzute la art. 36 alin. (3):
a) refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor;
b) calculul şi plata eronată a indemnizaţiilor;
c) «abrogat» [eliberarea certificatelor de concedii medicale, cu nerespectarea
prevederilor legale în vigoare]”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 47, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Constituie contravenţii faptele săvârşite prin încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin.
(4).
(2) Constituie contravenţii faptele săvârşite prin încălcarea obligaţiilor prevăzute la
art. 36 alin. (3), refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor şi/sau calculul şi plata
eronată a indemnizaţiilor, precum şi încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 36^1 lit. b)”.
Art. 55 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 55 prevedea:
„(1) Conţinutul şi forma formularelor de concedii medicale, ale formularelor
cu regim special care conţin elemente de protecţie împotriva falsificării sau
contrafacerii, precum şi ale altor formulare necesare aplicării prezentei ordonanţe
de urgenţă se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al
preşedintelui CNAS şi se publică în Monitorul Oficial al României.
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(2) Costurile generate de tipărirea documentelor şi formularelor prevăzute la
alin. (1) se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, cu posibilitatea recuperării acestora în condiţiile stabilite de CNAS”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Certificatele de concediu medical se pot completa atât pe suport hârtie, cât şi
electronic şi pot fi eliberate on-line sau, după caz, off-line, în situaţii justificate în care nu se
poate realiza comunicaţia cu sistemul informatic.
(2) Certificatele de concediu medical se pot completa electronic începând cu data
implementării acestora, stabilită prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Conţinutul şi forma certificatelor de concediu medical, care reprezintă formulare cu
regim special şi conţin elemente de protecţie împotriva falsificării sau contrafacerii şi ale
altor formulare necesare aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi instrucţiunile
privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical se aprobă prin
ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS şi se publică în Monitorul Oficial al
României.
(4) Cheltuielile necesare pentru realizarea soluţiilor informatice pentru administrarea
sistemului electronic pentru concedii medicale, precum şi cheltuielile generate de realizarea
aplicaţiei informatice se suportă din fonduri externe nerambursabile, cuprinse în bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.
Art. 61 din O.U.G. nr. 158/2005 (modificată prin O.U.G. nr. 99/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 61 prevedea:
„Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi persoanelor
care îşi desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, cu excepţia cadrelor militare în activitate şi a
funcţionarilor publici cu statut special”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi persoanelor care îşi
desfăşoară activitatea în ministerele şi instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, cu excepţia personalului militar în activitate, poliţiştilor şi
funcţionarilor publici cu statut special”.
Alte prevederi din O.U.G. nr. 99/2017
Art. II din O.U.G. nr. 99/2017 prevede faptul că persoanele fizice care la data
de 31 decembrie 2017 sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate pe bază de
declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, pentru a beneficia de
asigurare în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018,
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sunt obligate să încheie contractul de asigurare prevăzut la art. 1 alin. (2) din
O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006,
cu modificările şi completările ulterioare.
Debitele privind contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii, datorată la
bugetul Fondului naţional de asigurări sociale de sănătate şi neachitată până la
data de 31 ianuarie 2018, de către persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie
de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, se recuperează de casele de asigurări
de sănătate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.
Conform art. III din O.U.G. nr. 99/2017, prevederile cuprinse la art. I pct. 10
referitor la art. 8, pct. 14 referitor la art. 11^1, pct. 16 referitor la art. 14 alin. (4),
pct. 17 referitoare la art. 16 alin. (2), pct. 25 referitor la art. 33, pct. 26 privind art. 36
alin. (3) lit. a) şi c), pct. 28 privind art. 37, pct. 29 referitor la art. 38, pct. 30 privind
art. 40 alin. (1), pct. 31 referitor la art. 42 alin. (6)-(7) şi la art. II se aplică începând
cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.
Prevederile cuprinse la art. I pct. 33 intră în vigoare la 30 de zile de la data
publicării respectivei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României.
Art. IV din O.U.G. nr. 99/2017 stabileşte faptul că O.U.G. nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cu cele aduse prin respectiva ordonanţă de urgenţă, se va
republica în Monitorul Oficial al României, după aprobarea acesteia prin lege,
dându-se textelor o nouă numerotare.
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NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA
VOUCHERELOR DE VACANŢĂ – MODIFICĂRI
(H.G. NR. 940/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat

Actul
modificator

Sumar

– modifică: art. 3 alin. (2), art. 6, art. 7,
Normele metodologice
H.G. nr. 940/2017 art. 12, art. 18 lit. a), b), d) şi e), art. 24,
privind acordarea
voucherelor de vacanţă (M. Of. nr. 1026 sintagmele „tichete de vacanţă”/„tichet
(M. Of. nr. 145 din 9 din 27 decembrie
de vacanţă”
martie 2009; cu modif.
2017)
– introduce: art. 14^1 alin. (2^1), art. 18
ult.)
lit. b^1), art. 27^1,
În M. Of. nr. 1026 din 27 decembrie 2017, a fost publicată H.G. nr. 940/2017
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanţă, aprobate prin H.G. nr. 215/2009 (M. Of. nr. 145 din
9 martie 2009; cu modif. ult.).
În continuare, vom prezenta modificările aduse Normelor metodologice
privind acordarea voucherelor de vacanţă prin H.G. nr. 940/2017, prevăzute la
art. I din respectivul act normativ.
Art. 3 alin. (2) din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de
vacanţă (modificate prin H.G. nr. 940/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) prevedea:
„(2) În cazul personalului contractual şi funcţionarilor publici din instituţiile
bugetare, regulile de acordare a voucherelor de vacanţă se stabilesc în conformitate
cu prevederile legale în vigoare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. 1
alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, se acordă o singură indemnizaţie de vacanţă, sub formă
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de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în
buget alocate cu această destinaţie”.
Art. 6 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
(modificate prin H.G. nr. 940/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 prevedea:
„Pentru unităţile din domeniul bugetar, voucherele de vacanţă se acordă în
limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetele de venituri şi
cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pentru instituţiile şi autorităţile publice prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanţa de
urgenţă, voucherele de vacanţă se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această
destinaţie în bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite”.
Art. 7 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
(modificate prin H.G. nr. 940/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 prevedea:
„Sumele reprezentând costul imprimatului reprezentând voucherul de
vacanţă pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii
acestuia, precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport
hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă şi primite de către
angajator, se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul
instituţiilor publice, acestea se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri şi
servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli»”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanţă pe suport hârtie,
respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum şi costul emiterii
voucherului de vacanţă pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea
emitentă şi primite de către angajator, se suportă, în condiţiile art. 3 alin. (7) din ordonanţa
de urgenţă, de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituţiilor publice, acestea se
suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii» al articolului bugetar «Alte
cheltuieli” de la titlul «Bunuri şi servicii»”.
Art. 12 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
(modificate prin H.G. nr. 940/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 12 prevedea:
„(1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanţă nominale sunt singurele
persoane îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă în perioada menţionată pe
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acestea, şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice
contractat.
(2) În cazul cumulului de funcţii, tichetele de vacantă pot fi acordate numai de
către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.
(3) Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea
serviciilor turistice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Beneficiarii care au primit vouchere de vacanţă nominale sunt singurele persoane
îndreptăţite să utilizeze voucherele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea şi în
exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.
(2) Cuantumul acordat salariaţilor, alţii decât cei prevăzuţi la art. 3 alin. (2), sub
forma voucherelor de vacanţă se stabileşte, în condiţiile legii, de către angajatori
proporţional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de
muncă, într-un an calendaristic.
(3) În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă vor fi acordate de către
angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii, sau, după caz, de
fiecare angajator proporţional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare.
(4) În cazul salariaţilor din instituţiile şi autorităţile publice, prevăzute de art. 1
alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, care au mai mulţi angajatori, se acordă o singură
indemnizaţie de vacanţă, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un
salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.
În cazul în care nu se poate stabili funcţia de bază, beneficiarul indemnizaţiei de vacanţă
alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanţă, având obligaţia de a
transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, şi către ceilalţi angajatori opţiunea
realizată.
(5) Beneficiarii au dreptul să îşi aleagă unitatea afiliată pentru achiziţionarea
serviciilor turistice”.
Art. 14^1 alin. (2^1) din Normele metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanţă (modificate prin H.G. nr. 940/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 14^1, după alin. (2) se introduce un nou
alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:
„(2^1) În cazul instituţiilor publice, restituirea contravalorii voucherelor de vacanţă pe
suport hârtie prevăzute la alin. (1) sau a sumelor prevăzute la alin. (2) se face cu
respectarea dispoziţiilor art. 8 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu
modificările şi completările ulterioare”.
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Art. 18 lit. a), b), d) şi e) din Normele metodologice privind acordarea
voucherelor de vacanţă (modificate prin H.G. nr. 940/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 18 lit. a), b), d) şi e) prevedeau:
„Unităţile emitente sunt obligate:
a) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la societăţi bancare ori
unităţi teritoriale ale Trezoreriei Statului, prin care se vor derula sumele
reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor de
vacanţă pe suport hârtie, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii
nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate în baza
contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea de sume către unităţile afiliate, în
exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe
suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi
unităţile afiliate respective. Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăţi se
face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare
autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie emise şi
încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate;
b) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la societăţi bancare ori
unităţi teritoriale ale Trezoreriei Statului, prin care se vor derula sumele
reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor de
vacanţă pe suport electronic, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii
nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic achiziţionate în baza
contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea de sume către unităţile afiliate, fie
direct de către unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, fie
indirect, prin intermediul organizaţiilor specializate/schemelor de plăţi naţionale
ori internaţionale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a
voucherelor de vacanţă pe suport electronic prezentate în baza contractelor
încheiate între unitatea emitentă şi unităţile afiliate respective. Decontarea valorii
nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic se face între unităţile
afiliate şi unităţile emitente, prin intermediul instituţiilor financiare autorizate, cu
sprijinul organizaţiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori al altor
organizaţii care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor
platforme; închiderea acestor conturi sau subconturi de plăţi se face numai după ce
unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că valoarea
nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic emise şi încasate de
unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate;
(…)
d) să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanţă la angajator şi a celor
returnate de la unităţile afiliate;
e) să asigure elemente de securitate ale voucherului;”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 18, lit. a), b), d) şi e) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„a) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la unităţile Trezoreriei
Statului în a căror rază sunt înregistraţi fiscal, pentru încasarea valorii nominale a
voucherelor de vacanţă pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic de la instituţiile publice,
indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare, inclusiv în cazul activităţilor finanţate
integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, şi la societăţi bancare
pentru încasarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie şi/sau pe suport
electronic de la celelalte categorii de angajatori. Închiderea acestor conturi sau subconturi
de plăţi se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare
autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie emise şi încasate
de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate. Aceste conturi sunt conturi
cu funcţionalitate specială şi nu sunt supuse executării silite prin poprire, în sensul
art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicată, cu modificările ulterioare;
b) să deschidă conturi sau subconturi de plăţi distincte la unităţile Trezoreriei Statului
în a căror rază sunt înregistraţi fiscal pentru încasarea costurilor aferente emiterii
voucherelor de vacanţă pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic şi/sau
a costului imprimatelor reprezentând vouchere de vacanţă pe suport hârtie, de la instituţiile
publice, indiferent de modalitate de organizare şi finanţare, inclusiv în cazul activităţilor
finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, şi la societăţi
bancare pentru încasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanţă pe suport
electronic, inclusiv a costului suportului electronic şi/sau a costului imprimatelor
reprezentând vouchere de vacanţă pe suport hârtie, de la celelalte categorii de angajatori;
(…)
d) să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanţă la angajator şi a celor returnate
de la unităţile afiliate, cu respectarea prevederilor legale în materie;
e) să asigure elemente de securitate pentru voucherele de vacanţă pe suport hârtie
şi/sau pe suport electronic;”.
Art. 18 lit. b^1) din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de
vacanţă (modificate prin H.G. nr. 940/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 18, după lit. b) se introduce o nouă literă, lit.
b^1), cu următorul cuprins:
„b^1) prin conturile sau subconturile de plăţi deschise potrivit lit. a), la rambursarea
de sume către unităţile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a
voucherelor de vacanţă pe suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între
unitatea emitentă şi unităţile afiliate respective şi la rambursarea de sume către unităţile
afiliate, fie direct de către unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, fie
indirect, prin intermediul organizaţiilor specializate/schemelor de plăţi naţionale ori
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internaţionale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă
pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi
unităţile afiliate respective. Decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport
electronic se face între unităţile afiliate şi unităţile emitente, prin intermediul instituţiilor
financiare autorizate, cu sprijinul organizaţiilor care administrează scheme/aranjamente de
plată ori al altor organizaţii care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul
propriilor platforme. Închiderea conturilor sau subconturilor de plăţi prevăzute la lit. a) se
face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituţiile financiare autorizate că
valoarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport electronic/hârtie emise şi încasate de
unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate;”.
Art. 24 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă
(modificate prin H.G. nr. 940/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 24 prevedea:
„(1) Nerespectarea de către angajator a dispoziţiilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Nerespectarea de către beneficiar a dispoziţiilor art. 13 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
(3) Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) şi (3) constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor art. 25 constituie contravenţie şi se sancţionează
cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi
(4) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, iar cele prevăzute la alin. (2) şi (3) se fac de către personalul cu
atribuţii de control din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) le sunt aplicabile dispoziţiile O.G.
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, şi se sancţionează cu 3
până la 6 puncte-amendă:
a) distribuirea de către angajatori către beneficiari a voucherelor de vacanţă sau
transferul de către unităţile emitente către beneficiari a valorii nominale a voucherelor de
vacanţă pe suport electronic, fără respectarea strictă a prevederilor legale;
b) distribuirea de către angajatori a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie, dacă
aceştia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unităţii emitente, integral,
contravaloarea nominală a voucherelor de vacanţă pe suport hârtie achiziţionate, inclusiv
costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe suport hârtie;
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c) transferul valorii nominale a voucherelor de vacanţă pe suport electronic de către
unităţile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unităţii emitente, la data
stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanţă pe suport
electronic achiziţionate şi costurile legate de emiterea voucherelor de vacanţă pe suport
electronic;
d) transferul de către angajatori către beneficiari a contravalorii nominale a
voucherelor de vacanţă, precum şi a costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanţă pe
suport electronic şi/sau a costului imprimatelor reprezentând voucherele de vacanţă pe
suport hârtie;
e) încheierea contractelor de către unităţile emitente cu unităţile afiliate, fără solicitarea
în prealabil a licenţei de turism, în cazul agenţiilor de turism, şi a certificatului de
clasificare, în cazul structurilor de primire turistice;
f) încheierea contractelor de către unităţile emitente cu unităţile afiliate care nu deţin
licenţă de turism, în cazul agenţiilor de turism, sau certificat de clasificare, în cazul
structurilor de primire turistice, valabile la data încheierii contractului;
g) nerealizarea de către unităţile emitente a evidenţei tranzacţiilor cu vouchere de
vacanţă pe suport electronic, prin intermediul unui sistem informatic care să permită
stocarea corespunzătoare a datelor în condiţii de protecţie şi siguranţă pentru o perioadă de
cel puţin 5 ani.
(2) Utilizarea de către beneficiari a voucherelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor
servicii decât cele prevăzute la art. 23 constituie contravenţie, dacă nu a fost săvârşită în
astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune şi se sancţionează
cu 2 până la 6 puncte-amendă.
(3) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe
ţară garantat în plată, stabilit în condiţiile legii.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b),
c), d) şi g) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e), f) şi alin. (2) se fac de către
personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului.
(5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile O.G. nr.
2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 27^1 din Normele metodologice privind acordarea voucherelor de
vacanţă (modificate prin H.G. nr. 940/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 27 se introduce un nou articol, art. 27^1, cu
următorul cuprins:
„Prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajatori, unităţi emitente, entităţi
procesatoare şi alte organizaţii specializate se realizează potrivit prevederilor Legii nr.
677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare”.
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Unele sintagme din Normele metodologice privind acordarea voucherelor
de vacanţă (modificate prin H.G. nr. 940/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, în tot cuprinsul hotărârii, sintagmele „tichete de
vacanţă”/„tichet de vacanţă” se înlocuiesc cu sintagmele „vouchere de
vacanţă”/„voucher de vacanţă”.
Alte prevederi din H.G. nr. 940/2017
Potrivit art. II din H. G. nr. 940/2017, H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă (M. Of. nr. 145
din 9 martie 2009; cu modif. ult., inclusiv cu cele aduse prin respectiva hotărâre), se
va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă
numerotare.
Conform art. III din H. G. nr. 940/2017, respectiva hotărâre intră în vigoare la
30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
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O.G. NR. 23/2017 PRIVIND PLATA DEFALCATĂ A TVA –
APROBATĂ CU MODIFICĂRI (LEGEA NR. 275/2017)

De Redacţia ProLege
Actul
modificat

Actul
modificator

Sumar

– modifică: art. 1 lit. d), art. 2, art. 3, art. 5 alin. (5)-(7),
art. 9 alin. (1), lit. a), b), j) şi l), art. 10 alin. (1), art. 13,
art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 partea
Legea nr.
introductivă şi lit. a), art. 19 alin. (1) lit. c)-j), art. 20,
O.G. nr.
275/2017
23/2017
art. 22 alin. (1) şi (2), art. 22 alin. (5), art. 23, art. 24
(M. Of. nr. 1036
(M. Of. nr.
alin. (1) lit. a), art. 24 alin. (13)
din 28
706 din 31
– introduce: art. 25
decembrie
august 2017)
– abrogă: art. 5 alin. (2), (3) şi (4), art. 6 alin. (2) şi (3),
2017)
art. 7 alin. (1), art. 8 lit. h), art. 9 alin. (1) lit. m),
art. 12, art. 14 alin. (2), art. 19 alin. (1) lit. b), art. 22
alin. (3) şi (4)
În M. Of. nr. 1036 din 28 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 275/2017
pentru aprobarea O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA.
Potrivit articolului unic din Legea nr. 275/2017 (M. Of. nr. 1036 din 28
decembrie 2017), se aprobă O.G. nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA (M. Of.
nr. 706 din 31 august 2017), adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea
nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. De asemenea,
Legea nr. 275/2017 aduce o serie de modificări O.G. nr. 23/2017.
În continuare, vom prezenta modificările aduse O.G. nr. 23/2017 prin Legea
nr. 275/2017.
Art. 1 lit. d) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 1 lit. d) prevedea:
„În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
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(…)
d) cont de TVA – contul dedicat încasării şi plăţii TVA, prevăzut la art. 2
alin. (1)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 1, lit. d) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„d) cont de TVA – contul dedicat încasării şi plăţii TVA, prevăzut la art. 2 alin. (1)
şi (2)”.
Art. 2 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 2 prevedea:
„(1) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din
Codul fiscal au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA
pentru încasarea şi plata TVA. Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA
potrivit art. 316 din Codul fiscal au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un
cont pentru încasarea TVA. Conturile de TVA se deschid în lei şi, după caz, în
valută.
(2) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările
de servicii taxabile din punctul de vedere al TVA conform prevederilor Codului
fiscal, pentru care locul, conform prevederilor art. 275 sau art. 278 din Codul fiscal,
se consideră a fi în România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1). Nu se
aplică plata defalcată a TVA pentru următoarele operaţiuni:
a) operaţiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei
conform art. 307 alin. (2) – (5) sau art. 331 din Codul fiscal;
b) operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 şi art.
315^1 din Codul fiscal”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele
impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru
încasarea şi plata TVA, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art.
316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care se află în cel puţin una dintre următoarele
situaţii:
a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante
conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepţia
celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură
fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei
în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste
obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;
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b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând
TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60
de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în
condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în
cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei
pentru restul contribuabililor;
c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă.
(2) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit
art. 316 din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot opta pentru plata
defalcată a TVA. Persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA notifică
organul fiscal competent în acest sens.
(3) Plata defalcată a TVA se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de
servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform prevederilor Codului fiscal, pentru
care locul, conform prevederilor art. 275 sau 278 din Codul fiscal, se consideră a fi în
România, efectuate de persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2). Nu se aplică plata defalcată a
TVA pentru următoarele operaţiuni:
a) operaţiunile pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei conform
art. 307 alin. (2) – (6) sau art. 331 din Codul fiscal;
b) operaţiunile supuse regimurilor speciale prevăzute la art. 310-315 şi art. 315^1 din
Codul fiscal.
(4) Conturile de TVA se deschid în lei şi, după caz, în valută.
(5) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) şi (2) aplică
mecanismul plăţii defalcate a TVA începând cu ziua următoare celei în care sunt publicate
în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru facturi/documente emise
conform art. 319 din Codul fiscal şi avansurile încasate începând cu această dată.
(6) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA prevăzute la alin. (1) lit. c) care intră
sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
după 31 decembrie 2017, au obligaţia să notifice organului fiscal competent aplicarea plăţii
defalcate a TVA, până la data de 1 a lunii următoare celei în care au intrat sub incidenţa
legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
(7) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează Registrul
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA. În registru se înscriu următoarele informaţii:
denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile/instituţiei publice, codul de
înregistrare în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, data înscrierii în
registru, modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA, respectiv obligatoriu sau
opţional. Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF.
(8) Înscrierea persoanelor prevăzute la alin. (2) şi (6) în Registrul persoanelor care
aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de
maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii notificării. Înscrierea persoanelor prevăzute
la alin. (1) lit. a) şi b) în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de
către organul fiscal competent, astfel:
a) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), începând cu 1 martie 2018;
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b) persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b), începând cu data de 1 a celei de a doua luni
următoare celei în care s-a împlinit termenul prevăzut la alin. (1) lit. b).
(9) Organul fiscal competent înscrie din oficiu în Registrul persoanelor care aplică
plata defalcată a TVA persoanele care se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) la data
de 31 decembrie 2017, precum şi persoanele care nu au depus notificarea prevăzută la alin.
(6). Înscrierea în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se efectuează
astfel:
a) cu data de 1 martie 2018 pentru persoanele care se află în situaţia prevăzută la
alin. (1) lit. c) la data de 31 decembrie 2017;
b) cu data de 1 a lunii următoare celei în care organul fiscal constată că persoana
impozabilă înregistrată în scopuri de TVA se află în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) şi
nu a depus notificarea menţionată la alin. (6).
(10) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot renunţa la aplicarea mecanismului plăţii
defalcate a TVA la sfârşitul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la data la care au
fost înscrişi în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, dacă nu se află în
niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop
la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a
TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de
la data depunerii notificării.
(11) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pot renunţa la aplicarea mecanismului
plăţii defalcate a TVA după o perioadă de minimum 6 luni de la data în care nu se mai află
în niciuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest
scop la organul fiscal competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică plata
defalcată a TVA se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data depunerii notificării.
(12) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) pot renunţa la aplicarea mecanismului
plăţii defalcate a TVA după ieşirea de sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dacă nu se mai află în niciuna dintre situaţiile
prevăzute la alin. (1), prin depunerea unei notificări în acest scop la organul fiscal
competent. Radierea din Registrul persoanelor care aplică obligatoriu plata defalcată a TVA
se face de către organul fiscal competent, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data
depunerii notificării.
(13) Persoanele prevăzute la alin. (10)-(12) nu mai aplică mecanismul plăţii defalcate a
TVA începând cu data radierii din registru”.
Art. 3 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 prevedea:
„(1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu
înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA
aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al
furnizorului/prestatorului.
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(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile care nu
sunt înregistrate şi nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform
art. 316 din Codul fiscal nu au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente
achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate în contul distinct deschis de
furnizor/prestator conform art. 2 alin. (1).
(3) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din
Codul fiscal au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de
bunuri şi servicii din contul de TVA, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 14
alin. (1).
(4) Pentru determinarea TVA care se plăteşte în contul de TVA al
furnizorului/prestatorului, în cazul plăţii parţiale a contravalorii livrării de bunuri
ori a prestării de servicii, precum şi în cazul plăţii unui avans, fiecare plată se
consideră că include şi TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului
sutei mărite, respectiv 19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 sau 5 x
100/105, în cazul cotelor reduse. Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care
sunt înscrise operaţiuni supuse mai multor cote de TVA şi/sau mai multor
regimuri de impozitare sunt obligaţi să aloce sumele plătite cu prioritate pentru
operaţiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea descrescătoare a
cotelor.
(5) În cazul grupului fiscal unic prevăzut la art. 269 alin. (9) din Codul fiscal,
decontările de sume reprezentând TVA între membrii grupului se realizează prin
conturile de TVA ale acestora”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele impozabile, cu excepţia instituţiilor publice, înregistrate în scopuri de
TVA, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi
servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plăţii
defalcate a TVA.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice impozabile şi persoanele
nestabilite în România din punctul de vedere al TVA şi care nu sunt înregistrate şi nu au
obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal nu au
obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate
în contul distinct deschis de furnizor/prestator, conform art. 2 alin. (1) şi (2).
(3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal care
aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA au obligaţia să plătească contravaloarea TVA
aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii din contul de TVA, cu excepţia operaţiunilor
prevăzute la art. 14 alin. (1).
(4) Pentru determinarea TVA care se plăteşte în contul de TVA al
furnizorului/prestatorului, în cazul plăţii parţiale a contravalorii livrării de bunuri ori a
prestării de servicii, precum şi în cazul plăţii unui avans, fiecare plată se consideră că
include şi TVA aferentă care se determină prin aplicarea procedeului sutei mărite, respectiv
19 x 100/119, în cazul cotei standard, şi 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, în cazul cotelor
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reduse. Beneficiarii care plătesc parţial o factură în care sunt înscrise operaţiuni supuse mai
multor cote de TVA şi/sau mai multor regimuri de impozitare sunt obligaţi să aloce sumele
plătite cu prioritate pentru operaţiunile supuse regimului normal de taxare, în ordinea
descrescătoare a cotelor.
Prin excepţie, în cazul în care contractul/clientul menţionează că suma va fi alocată
unei anumite părţi din factură, beneficiarul va aloca în acest sens suma plătită.
(5) Prevederile alin. (1) şi (3) nu se aplică:
a) în situaţia în care plata nu se efectuează direct de beneficiar către furnizor/prestator;
b) în situaţia în care plata se efectuează în natură;
c) în situaţia în care plata se efectuează prin compensare;
d) în situaţiile prevăzute la art. 14 alin. (1) şi art. 15 alin. (5);
e) în cazul finanţării acordate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare
nebancare prin preluarea creanţelor”.
Art. 5 alin. (2), (3) şi (4) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 5 alin. (2), (3) şi (4) prevedeau:
„(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea şi creditarea
contului de TVA, instituţiile de credit trebuie să asigure, suplimentar faţă de
condiţiile prevăzute la alin. (1), un mecanism automat/manual care să verifice că
tranzacţiile cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după
cum urmează:
a) la debitarea contului de TVA, existenţa unui IBAN beneficiar care să conţină
în structura sa şirul de caractere „TVA”;
b) permiterea debitării contului în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) e), g), h),
j), k) şi l) doar cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită
în continuare ANAF, şi doar prin creditarea unui cont curent deschis la aceeaşi
instituţie de credit.
(3) În cazul în care nu se respectă condiţiile prevăzute la alin. (2), instituţiile de
credit nu procesează tranzacţiile respective.
(4) În cazul în care o instituţie de credit care are deschise conturi de TVA nu
asigură mecanismul de verificare prevăzut la alin. (2), începând cu data de 1
ianuarie 2018 nu mai poate avea deschise conturi de TVA, singura operaţiune
permisă fiind transferul soldului contului de TVA de la aceasta într-un alt cont de
TVA al titularului contului deschis la o instituţie de credit care a implementat
mecanismul de verificare sau în contul de TVA deschis la Trezoreria Statului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (2), (3) şi (4) se abrogă.
Art. 5 alin. (5)-(7) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 5 alin. (5)-(7) prevedeau:
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„(5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condiţiile prevăzute de prezentul
articol, automat de către instituţiile de credit pentru clienţii acestora care sunt
înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o
cerere din partea acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a
condiţiilor de utilizare şi a costurilor aferente. Clienţii au dreptul ca, ulterior
primirii comunicării de la instituţia de credit, să opteze pentru păstrarea contului
sau renunţarea unilaterală la acesta în termen de cel mult 90 de zile de la
comunicare. Deschiderea conturilor se realizează cu respectarea condiţiilor
prevăzute în prezentul articol.
(6) Instituţiile de credit care optează pentru deschiderea automată a conturilor
de TVA potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clienţilor care nu îşi exprimă
opţiunea în perioada de 90 de zile de la comunicare sau celor care au denunţat
unilateral deschiderea contului, cu condiţia ca aceştia să nu fi efectuat operaţiuni
de încasări şi plăţi prin contul respectiv.
(7) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (6), instituţiile de credit închid automat
conturile de TVA care au fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile
de la comunicare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (5)-(7) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(5) Conturile de TVA pot fi deschise, în condiţiile prevăzute de prezentul articol,
automat de către instituţiile de credit pentru clienţii acestora care sunt înregistraţi în
scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, fără a fi necesară o cerere din partea
acestora, cu obligativitatea comunicării imediate a contului, a condiţiilor de utilizare şi a
costurilor aferente. Clienţii au dreptul ca, ulterior primirii comunicării de la instituţia de
credit, să opteze pentru păstrarea contului sau renunţarea unilaterală la acesta în termen de
cel mult 90 de zile lucrătoare de la comunicare. Deschiderea conturilor se realizează cu
respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul articol.
(6) Instituţiile de credit care optează pentru deschiderea automată a conturilor de TVA
potrivit alin. (5) nu pot percepe niciun cost clienţilor care nu îşi exprimă opţiunea în
perioada de 90 de zile lucrătoare de la comunicare sau celor care au denunţat unilateral
deschiderea contului, cu condiţia ca aceştia să nu fi efectuat operaţiuni de încasări şi plăţi
prin contul respectiv.
(7) Pentru clienţii prevăzuţi la alin. (6), instituţiile de credit închid automat conturile
de TVA care au fost deschise potrivit alin. (5), la expirarea celor 90 de zile lucrătoare de la
comunicare”.
Art. 6 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) şi (3) prevedeau:
„(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru debitarea şi creditarea
contului de TVA, Trezoreria Statului asigură, suplimentar faţă de condiţiile
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prevăzute la alin. (1), un mecanism automat/manual care să verifice că tranzacţiile
cu instrumente bancare se realizează doar între aceste conturi, după cum urmează:
a) la debitarea contului de TVA, existenţa unui IBAN beneficiar care să conţină
în structura sa şirul de caractere „TVA”;
b) permiterea debitării contului în situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g),
h), j), k) şi l) doar cu aprobarea ANAF şi doar prin creditarea unui cont curent
distinct deschis la Trezoreria Statului. Pentru încasarea sumelor aprobate de
ANAF, persoanele impozabile solicită unităţii Trezoreriei Statului deschiderea
unui cont de disponibil distinct, nepurtător de dobândă şi pentru care nu se percep
comisioane, prin care se pot derula orice operaţiuni de încasări şi plăţi în lei.
(3) În cazul în care nu se respectă condiţiile prevăzute la alin. (2), Trezoreria
Statului nu procesează tranzacţiile respective”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (2) şi (3) se abrogă.
Art. 7 alin. (1) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea:
„(1) Instituţiile de credit şi unităţile Trezoreriei Statului care primesc prin
sistemul electronic de plăţi instrumente de plată eronate, care au un IBAN plătitor
ce conţine şirul de caractere „TVA” şi pentru care codul IBAN beneficiar indicat în
mesajul electronic nu este deschis în evidenţa proprie în structura primită, au
obligaţia de a returna sumele respective”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (1) se abrogă.
Art. 8 lit. h) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 8 lit. h) prevedea:
„Conturile de TVA se creditează cu:
(…)
h) sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 8, lit. h) se abrogă.
Art. 9 alin. (1) lit. a), b), j) şi l) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea
nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (1), lit. a), b), j) şi l) prevedeau:
„(1) Conturile de TVA se debitează cu:
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a) TVA achitată în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, aferentă
achiziţiilor de bunuri/servicii, inclusiv taxa aferentă avansurilor;
b) TVA achitată la bugetul de stat;
(…)
j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au
obligaţia de a avea un cont conform art. 2 alin. (1) şi nu mai au obligaţii de plată
privind TVA;
(…)
l) alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului,
stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF, cu acordul organului fiscal;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9 alin. (1), lit. a), b), j) şi l) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„a) TVA achitată furnizorului/prestatorului, aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii,
inclusiv taxa aferentă avansurilor;
b) TVA achitată la bugetul de stat;
(…)
j) sume transferate în contul curent, în cazul persoanelor care nu mai au obligaţia de a
avea un cont conform art. 2 alin. (1) şi (2) şi nu mai au obligaţii de plată privind TVA;
(…)
l) alte sume rezultate din operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului, stabilite
prin ordin al preşedintelui ANAF;”.
Art. 9 alin. (1) lit. m) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) lit. m) prevedea:
„m) sume reprezentând TVA decontate între membrii grupului fiscal unic;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9 alin. (1), lit. m) se abrogă.
Art. 10 alin. (1) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) prevedea:
„(1) Instituţiile publice, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate în scopuri de
TVA, au obligaţia să efectueze plata TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii,
direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de disponibilităţi,
după caz, în conturile de TVA ale furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii,
cu respectarea prevederilor art. 4. Instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316 din Codul fiscal au obligaţia de a transfera integral sumele
încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii,
inclusiv TVA aferentă avansurilor, în conturile de venituri bugetare la care se
evidenţiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 10, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Instituţiile publice au obligaţia să efectueze plata TVA aferente achiziţiilor de
bunuri şi servicii, direct din conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare sau de
disponibilităţi, după caz. Instituţiile publice prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) au obligaţia
de a transfera integral sumele încasate în contul de TVA, aferente livrărilor de
bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv TVA aferentă avansurilor, în conturile de venituri
bugetare la care se evidenţiază sumele aferente bunurilor/serviciilor facturate”.
Art. 12 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 12 prevedea:
„Transferurile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi l) se efectuează în
urma verificării efectuate de organul fiscal. Structura competentă, procedura şi
condiţiile de aprobare a transferului se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.
Transferul se aprobă de către ANAF în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la
depunerea cererii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 12 se abrogă.
Art. 13 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13 prevedea:
„Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA
potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să comunice contul de TVA
furnizorilor/prestatorilor şi beneficiarilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit
art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. (2) alin. (1) şi (2) au obligaţia să comunice
contul de TVA beneficiarilor prevăzuţi la art. 3 alin. (1)”.
Art. 14 alin. (2) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 14 alin. (2) prevedea:
„(2) În cazul instrumentelor de plată, emise după 1 ianuarie 2018, trebuie să se
asigure respectarea prevederilor art. 3, respectiv plata TVA în contul de TVA”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (2) se abrogă.
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Art. 15 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 15 prevedea:
„(1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de
TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să vireze în contul de TVA
propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii
livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:
a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a
substitutelor de numerar;
b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alţi beneficiari decât cei
prevăzuţi la art. 3 alin. (1);
c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de 1 ianuarie 2018
şi încasate după această dată.
(2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din
Codul fiscal au obligaţia să depună în numerar/să vireze în contul de TVA
propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii
livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferenţa între TVA aferentă încasărilor
în numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi. În cazul
instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal,
TVA aferentă contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii încasate în
numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7
zile lucrătoare de la încasare.
(3) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA
potrivit art. 316 din Codul fiscal, au obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în
termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor emise
înainte de data de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data de la care aplică
opţional plata defalcată a TVA şi achitate după această dată.
(4) În cazul în care creanţele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii
sunt cesionate de furnizor/prestator altor persoane, cesionarul are obligaţia să
plătească în contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent contravaloarea
TVA din factura care face obiectul cesiunii. În situaţia în care suma încasată de la
cesionar este inferioară taxei pe valoarea adăugată din factura care face obiectul
cesiunii, la data încasării acestei sume, furnizorul/prestatorul virează diferenţa în
contul de TVA propriu.
(5) În cazul sumelor puse la dispoziţia furnizorului/prestatorului într-un cont
de garanţii, cont escrow sau alt cont similar la care furnizorul/prestatorul nu are
acces decât după îndeplinirea anumitor condiţii, la momentul eliberării sumelor
din aceste conturi se asigură plata TVA aferente sumelor eliberate în contul de
TVA al furnizorului/prestatorului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„(1) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA
potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să vireze în
contul de TVA propriu, în termen de 30 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii
livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii:
a) TVA aferentă încasărilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a
substitutelor de numerar;
b) TVA care nu a fost plătită în contul de TVA de către alte persoane decât cele
prevăzute la art. 3 alin. (1). Opţional poate fi virată în contul de TVA şi TVA care nu a fost
plătită în contul de TVA de către persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1);
c) TVA aferentă instrumentelor de plată emise anterior datei de la care
furnizorul/prestatorul aplică plata defalcată a TVA şi încasate după această dată.
(2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul
fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să depună în numerar/să vireze în
contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasarea contravalorii
livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, diferenţa între TVA aferentă încasărilor în
numerar şi TVA aferentă plăţilor în numerar efectuate într-o zi. În cazul instituţiilor
publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2
alin. (1) şi (2), TVA aferentă contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii
încasate în numerar se transferă integral în contul de TVA propriu, în termen de 30 zile
lucrătoare de la încasare.
(3) Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit
art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), au obligaţia să vireze în contul
de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încasare, TVA aferentă facturilor
emise înainte de data la care aplică plata defalcată a TVA şi achitate după această dată, care
nu au fost încasate în contul de TVA.
(4) În cazul în care creanţele rezultate din livrări de bunuri/prestări de servicii sunt
cesionate altor persoane, de furnizorul/prestatorul care aplică plata defalcată a TVA,
cesionarul are obligaţia să plătească în contul de TVA al furnizorului/prestatorului cedent
contravaloarea TVA din factura care face obiectul cesiunii. În situaţia în care suma
încasată de la cesionar este inferioară taxei pe valoarea adăugată din factura care face
obiectul cesiunii, la data încasării acestei sume, furnizorul/prestatorul virează diferenţa în
contul de TVA propriu. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi operaţiunile de la art. 3
alin. (5) lit. e).
(5) În cazul sumelor puse într-un cont de garanţii la dispoziţia
furnizorului/prestatorului care aplică plata defalcată a TVA, cont escrow sau alt cont
similar la care furnizorul/prestatorul nu are acces decât după îndeplinirea anumitor
condiţii, la momentul eliberării sumelor din aceste conturi furnizorul/prestatorul are
obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de 30 de zile lucrătoare de la
eliberarea sumelor, TVA aferentă.
(6) Dispoziţiile alin. (1)-(3) nu se aplică persoanelor impozabile prevăzute la art. 2 alin.
(1) şi (2) care au înfiinţate popriri asupra conturilor”.
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Art. 16 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16 prevedea:
„Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate
bugetului de stat, precum şi pentru plata altor obligaţii bugetare restante existente
în evidenţele fiscale ale organelor fiscale centrale. Contul de TVA poate fi executat
silit şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor
achiziţii de bunuri şi/sau servicii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Contul de TVA poate fi executat silit numai pentru plata TVA datorate bugetului de
stat, precum şi în baza unor titluri executorii, potrivit legii, pentru TVA aferentă unor
achiziţii de bunuri şi/sau servicii”.
Art. 17 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 17 prevedea:
„După încetarea existenţei persoanei impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1),
sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de
creditor se fac venit la bugetul de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„După încetarea existenţei persoanei impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2),
sumele existente în contul/conturile de TVA pentru care statul are calitatea de creditor se
fac venit la bugetul de stat”.
Art. 18 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 18 prevedea:
„Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel
de condiţii ca, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
a) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la
art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă
nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al
furnizorului/prestatorului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data
efectuării plăţii eronate, dar corecţia se realizează în maximum 30 de zile de la data
plăţii eronate;
b) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la
art. 3 alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă
nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al
furnizorului/prestatorului în termen de maximum 30 de zile de la data efectuării
plăţii eronate;
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c) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
potrivit art. 316 din Codul fiscal a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se
corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de
maximum 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, dar corecţia se
realizează în maximum 30 de zile de la data plăţii eronate;
d) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA
potrivit art. 316 din Codul fiscal a obligaţiei prevăzute la art. 3 alin. (3), dacă nu se
corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în termen de
maximum 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;
e) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice,
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiei
prevăzute la art. 13;
f) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice,
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor
prevăzute la art. 15 alin. (1) – (3) şi art. 22 alin. (5), dacă corecţia se efectuează în
termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de
virare/depunere a sumelor;
g) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice,
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor
prevăzute la art. 15 alin. (1) – (3) şi art. 22 alin. (5), dacă nu se efectuează corecţia în
termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de
virare/depunere a sumelor;
h) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice,
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor
prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în
contul de TVA în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data la care a
intervenit această obligaţie, dar corecţia se efectuează în termen de maximum 30 de
zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;
i) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice,
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, a obligaţiilor
prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în
contul de TVA în termen de maximum 30 de zile de la data la care a intervenit
această obligaţie;
j) debitarea contului de TVA de către titular în situaţiile prevăzute la art. 9 alin.
(1) lit. e), g), h), j), k) şi l), fără aprobarea ANAF, în perioada 1 octombrie – 31
decembrie 2017, dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de
maximum 7 zile lucrătoare de la data debitării eronate, dar reîntregirea sumei se
efectuează în termen de maximum 30 de zile de la data debitării eronate;
k) debitarea contului de TVA de către titular în situaţiile prevăzute la art. 9
alin. (1) lit. e), g), h), j), k) şi l), fără aprobarea ANAF, în perioada 1 octombrie – 31
decembrie 2017, dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de
maximum 30 de zile de la data debitării eronate”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de
condiţii ca, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:
a) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3
alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2
alin. (1) şi (2), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al
furnizorului/prestatorului în termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate,
fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data plăţii eronate;
b) plata TVA de către persoanele impozabile şi instituţiile publice prevăzute la art. 3
alin. (1), în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului prevăzut la art. 2
alin. (1) şi (2), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA în contul de TVA al
furnizorului/prestatorului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii
eronate;
c) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit
art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiei prevăzute la art. 3
alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în
termen de 7 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate, fără a depăşi 30 de zile
lucrătoare de la data plăţii eronate;
d) nerespectarea de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit
art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a obligaţiei prevăzute la art. 3
alin. (3), dacă nu se corectează plata eronată prin plata TVA din contul de TVA propriu în
termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;
e) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în
scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a
obligaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (6) şi la art. 13;
f) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în
scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a
obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) şi art. 22 alin. (5), dacă corecţia se efectuează în
termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare/depunere a
sumelor;
g) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în
scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a
obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1)-(3) şi art. 22 alin. (5), dacă nu se efectuează
corecţia în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de
virare/depunere a sumelor;
h) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în
scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a
obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în
contul de TVA în termen de 7 zile lucrătoare de la data la care a intervenit această obligaţie,
fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare a
sumelor;
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i) nerespectarea de către persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în
scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2), a
obligaţiilor prevăzute la art. 15 alin. (4) şi (5), dacă nu se efectuează virarea/depunerea în
contul de TVA în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit această
obligaţie;
j) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9
alin. (1), dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de 7 zile lucrătoare de la
data debitării eronate, fără a depăşi 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;
k) debitarea contului de TVA de către titular cu alte sume decât cele prevăzute la art. 9
alin. (1), dacă nu se reîntregeşte suma debitată eronat în termen de 30 zile lucrătoare de la
data debitării eronate”.
Art. 19 lit. a) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 lit. a) prevedea:
„(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contravenţiile
prevăzute la art. 18 lit. a) -d) şi f) -k) se sancţionează după cum urmează:
a) contravenţia prevăzută la lit. a), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma
plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării
acesteia prin plata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dar nu mai mult
de 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 19 alin. (1), partea introductivă şi lit. a) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele contravenţii se
sancţionează după cum urmează:
a) contravenţiile prevăzute la art. 18 lit. a) şi b), cu o penalitate de 0,06% pe zi din
suma plătită eronat începând cu ziua efectuării plăţii eronate până la data corectării acesteia
prin plata în contul de TVA al furnizorului/prestatorului sau prin prezentarea dovezii
efectuate de către furnizor a transferului sumei în contul de TVA în situaţia prevăzută la
art. 15 alin. (1) lit. b”.
Art. 19 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea
nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 alin. (1) lit. b) prevedea:
„b) contravenţia prevăzută la lit. b), cu o amendă egală cu 50% din suma
reprezentând TVA plătită eronat în alt cont decât contul de TVA al
furnizorului/prestatorului;”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 19 alin. (1), lit. b) se abrogă.S
Art. 19 alin. (1) lit. c)-j) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea
nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 alin. (1) lit. c)-j) prevedeau:
„c) contravenţia prevăzută la lit. c), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma
plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii până la data plăţii din contul de
TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data efectuării plăţii eronate;
d) contravenţia prevăzută la lit. d), cu o amendă egală cu 10% din suma
reprezentând TVA plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu;
e) contravenţia prevăzută la lit. f), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu
ziua în care trebuie virată/depusă suma până la data virării/depunerii acesteia în
contul de TVA, dar nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit
obligaţia de virare/depunere a sumelor;
f) contravenţia prevăzută la lit. g), cu o amendă egală cu 10% din suma
reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;
g) contravenţia prevăzută la lit. h), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu
ziua în care trebuie virată suma până la data virării acesteia în contul de TVA, dar
nu mai mult de 30 de zile de la data la care a intervenit obligaţia de virare a
sumelor;
h) contravenţia prevăzută la lit. i), cu o amendă egală cu 10% din suma
reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;
i) contravenţia prevăzută la lit. j), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma
debitată eronat, începând cu ziua debitării eronate până la data corectării prin
reîntregirea sumei debitate eronat, dar nu mai mult de 30 de zile de la data
debitării eronate;
j) contravenţia prevăzută la lit. k), cu o amendă egală cu 50% din suma
reprezentând TVA debitată eronat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 19 alin. (1), lit. c)-j) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„c) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. c), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma
plătită eronat, începând cu ziua efectuării plăţii până la data plăţii din contul de TVA, dar
nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării plăţii eronate;
d) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. d), cu o amendă egală cu 10% din suma
reprezentând TVA plătită eronat din alt cont decât contul de TVA propriu;
e) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. f), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu
ziua în care trebuie virată/depusă suma până la data virării/depunerii acesteia în contul de
TVA, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de
virare/depunere a sumelor;
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f) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. g), cu o amendă egală cu 10% din suma
reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;
g) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. h), cu o penalitate de 0,06% pe zi începând cu
ziua în care trebuie virată suma până la data virării acesteia în contul de TVA, dar nu mai
mult de 30 de zile lucrătoare de la data la care a intervenit obligaţia de virare a sumelor;
h) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. i), cu o amendă egală cu 10% din suma
reprezentând TVA nevirată/nedepusă în contul de TVA;
i) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. j), cu o penalitate de 0,06% pe zi din suma
debitată eronat, începând cu ziua debitării eronate până la data corectării prin reîntregirea
sumei debitate eronat, dar nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la data debitării eronate;
j) contravenţia prevăzută la art. 18 lit. k), cu o amendă egală cu 50% din suma
reprezentând TVA debitată eronat”.
Art. 20 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 20 prevedea:
„În cazul furnizorilor/prestatorilor care nu au comunicat contul de TVA
beneficiarilor, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 au obligaţia să plătească suma
reprezentând
TVA
aferentă
achiziţiilor
în
contul
de
TVA
al
furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„În cazul furnizorilor/prestatorilor care aplică plata defalcată a TVA şi care nu au
comunicat contul de TVA beneficiarilor, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) au obligaţia
să plătească suma reprezentând TVA aferentă achiziţiilor în contul de TVA al
furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului”.
Art. 22 alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Prevederile art. 1-15 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru
facturile emise/avansurile încasate începând cu 1 ianuarie 2018.
(2) În perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, prevederile art. 1-15 se
aplică opţional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) care optează
pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017 notifică
organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în
care sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA
prevăzut la alin. (3), pentru facturile emise şi avansurile încasate începând cu
această dată”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
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„(1) Prevederile art. 1-11 şi ale art. 13-15 se aplică începând cu data de 1 ianuarie
2018, pentru facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal şi avansuri
încasate începând cu 1 ianuarie 2018.
(2) În perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, prevederile art. 1-11 şi ale art.
13-15 se aplică opţional. Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi (2) care
optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie- 31 decembrie 2017 notifică
organul fiscal competent şi aplică mecanismul începând cu ziua următoare celei în care
sunt publicate în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, pentru
facturi/alte documente emise conform art. 319 din Codul fiscal şi avansurile încasate,
începând cu această dată”.
Art. 22 alin. (3) şi (4) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 22 alin. (3) şi (4) prevedea:
„(3) ANAF organizează Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a
TVA. Registrul este public şi se afişează pe site-ul ANAF. Înscrierea în Registrul
persoanelor care aplică plata defalcată a TVA se face de către organul fiscal
competent, în termen de maximum 3 zile de la data depunerii notificării prevăzute
a alin. (2).
(4) Prin excepţie de la prevederile art. 9, în perioada 1 octombrie-31 decembrie
2017, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), contul de TVA se poate debita cu
TVA achitată în alt cont decât contul de TVA al furnizorului/prestatorului, dacă
acesta nu a optat pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (3) şi (4) se abrogă.
Art. 22 alin. (5) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 22 alin. (5) prevedea:
„(5) Persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia să vireze în contul de TVA
propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la încasarea contravalorii
livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită în contul de
TVA de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), care nu au optat pentru
aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) În perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, persoanele prevăzute la alin. (2) au
obligaţia să vireze în contul de TVA propriu, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la
încasarea contravalorii livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii TVA care nu a fost plătită
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în contul de TVA de către beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), care nu au optat pentru
aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA”.
Art. 23 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 23 prevedea:
„Persoanele impozabile prevăzute la art. 2 alin. (1) care optează pentru plata
defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017 beneficiază de
următoarele facilităţi:
a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor
aferent trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe
profit care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual cu plăţi
anticipate, 5% se aplică la plata anticipată aferentă trimestrului IV al anului fiscal
2017, iar în cazul celor care au obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit anual,
5% se aplică la o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2017.
Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se înscrie în mod distinct în
declaraţia anuală de impozit pe profit;
b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale
reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA conform
art. 316 din Codul fiscal, care optează pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie
– 31 decembrie 2017, beneficiază de următoarele facilităţi:
a) o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent
trimestrului IV al anului fiscal 2017. În cazul plătitorilor de impozit pe profit care au
obligaţia de a declara şi plăti impozit pe profit, 5% se aplică la o pătrime din impozitul pe
profit datorat pentru anul fiscal 2017. Pentru plătitorii de impozit pe profit reducerea se
înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit;
b) anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale
reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv”.
Art. 24 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 24 alin. (1) lit. a) prevedea:
„(1) Facilitatea prevăzută la art. 23 lit. b) se acordă dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30
septembrie 2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere
comunicate pana la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această
dată, se sting prin orice modalitate prevăzută de Legea nr. 207/2015 privind Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
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continuare Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie 2017,
inclusiv;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24 alin. (1), lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„a) toate obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la data de 30
septembrie 2017, inclusiv, precum şi cele stabilite prin decizii de impunere comunicate
până la data de 30 septembrie 2017, cu termen de plată după această dată, se sting prin
orice modalitate prevăzută de Codul de procedură fiscală, până la data de 21 decembrie
2017, inclusiv;”.
Art. 24 alin. (13) din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 24 alin. (13) prevedea:
„(13) Contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de
rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal
central respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea penalităţilor
de întârziere potrivit prezentului articol, dacă achită obligaţiile de plată de care
depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea
de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge
rambursarea”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (13) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(13) Contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de
rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal central
respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea penalităţilor de întârziere
potrivit prezentului articol, dacă achită obligaţiile de plată de care depinde anularea,
nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile
lucrătoare de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea”.
Art. 25 din O.G. nr. 23/2017 (modificată prin Legea nr. 275/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 24 se introduce un nou articol, art. 25, cu
următorul cuprins:
„Persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului privind plata
defalcată a TVA după 1 ianuarie 2018 beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe
profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul. De
aceeaşi facilitate beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2018, şi persoanele care au optat
pentru aplicarea mecanismului plăţilor defalcate a TVA în anul 2017”.
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LEGEA NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII – MODIFICĂRI APROBATE
(LEGEA NR. 273/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.U.G. nr. 40/2017
(M. Of. nr. 440 din 14
iunie 2017)

Actul modificator

Sumar
– modifică: titlul actului normativ

Legea nr. 273/2017
(M. Of. nr. 1035 din
Legea nr. 50/1991
– modifică: art. 4 alin. (1) lit. c) şi d),
(rep. M. Of. nr. 933 din 13 28 decembrie 2017)
art. 7 alin. (5) şi (8), pct. 10 subpct. 1
octombrie 2004; cu
din anexa nr. 2
modif. ult.)
– introduce: art. 11 alin. (1) lit. o) şi
alin. (2^4)
În M. Of. nr. 1035 din 28 decembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 273/2017
privind aprobarea O.U.G. nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d)
din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
Conform articolului unic din Legea nr. 273/2017 (M. Of. nr. 1035 din 28
decembrie 2017), se aprobă O.U.G. nr. 40 din 31 mai 2017 pentru modificarea art. 4
alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii (M. Of. nr. 440 din 14 iunie 2017), cu următoarele modificări şi
completări:
Titlul O.U.G. nr. 40/2017 (aprobată cu modificări prin Legea nr. 273/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, titlul actului normativ era: „O.U.G. nr. 40/2017
pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcţii ”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„O.U.G. pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii”.
Legea nr. 273/2017 modifică indirect Legea nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii.
În continuare, vom prezenta respectivele modificări indirecte.
Art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea
nr. 273/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) prevedea:
„Autorizaţiile de construire se emit de preşedinţii consiliilor judeţene, de
primarul general al municipiului Bucureşti, de primarii municipiilor, sectoarelor
municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi comunelor pentru executarea lucrărilor
definite la art. 3, după cum urmează:
(…)
c) de primarul general al municipiului Bucureşti, după solicitarea de către
acesta a avizului primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru:
1. executarea lucrărilor de construcţii pentru investiţii ce se realizează pe
terenuri care depăşesc limita administrativ- teritorială a unui sector şi/sau care se
realizează în extravilan;
2. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare,
protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea
lor, care vor fi executate la: clădiri, construcţii sau părţi din construcţii împreună cu
instalaţiile, componentele artistice, parte integrantă din acestea, împreună cu
terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum şi alte
construcţii, identificate în cadrul aceluiaşi imobil, clasate individual ca monument
potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, imobile teren şi/sau construcţii,
identificate prin număr cadastral, amplasate în zone construite protejate stabilite
potrivit legii, clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin
documentaţii de urbanism aprobate, imobile teren şi/sau construcţii, identificate
prin număr cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor
istorice;
3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale,
de transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi distribuţie pentru:
apă/canal, gaze, electrice, termoficare, comunicaţii – inclusiv fibră optică,
executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucureşti, precum şi
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lucrări de modernizare şi/sau reabilitare de străzi, care sunt în administrarea
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se
execută în teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit.
c), inclusiv monumente istorice din categoria ansamblurilor şi siturilor,
branşamente şi racorduri aferente reţelelor edilitare;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), lit. c) şi d) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„c) de primarul general al municipiului Bucureşti, după solicitarea de către acesta a
avizului primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru:
1. executarea lucrărilor de construcţii pentru investiţii ce se realizează pe terenuri care
depăşesc limita administrativ- teritorială a unui sector şi/sau care se realizează în
extravilan;
2. lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,
restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care vor fi
executate la: clădiri, construcţii sau părţi din construcţii împreună cu instalaţiile,
componentele artistice, parte integrantă din acestea, împreună cu terenul aferent delimitat
topografic, inclusiv la anexele acestora, precum şi alte construcţii, identificate în cadrul
aceluiaşi imobil, clasate individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
imobile teren şi/sau construcţii, identificate prin număr cadastral, amplasate în zone
construite protejate stabilite potrivit legii, clădiri cu valoare arhitecturală sau istorică
deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, imobile teren şi/sau construcţii,
identificate prin număr cadastral, cuprinse în parcelările incluse în Lista monumentelor
istorice;
3. lucrări de modernizare, reabilitare, extindere de reţele edilitare municipale, de
transport urban subteran sau de suprafaţă, de transport şi distribuţie pentru: apă/canal,
gaze, electrice, termoficare, comunicaţii – inclusiv fibră optică, executate pe domeniul
public sau privat al municipiului Bucureşti, precum şi lucrări de modernizare şi/sau
reabilitare de străzi, care sunt în administrarea Consiliului General al Municipiului
Bucureşti;
d) de primarii sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru lucrările care se execută în
teritoriul administrativ al sectoarelor, cu excepţia celor prevăzute la lit. c), inclusiv
monumente istorice din categoria ansamblurilor şi siturilor, branşamente şi racorduri
aferente reţelelor edilitare”.
Art. 7 alin. (5) şi (8) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 273/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 alin. (5) şi (8) prevedea:
„(5) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de
valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval în care solicitantul este
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obligat să înceapă lucrările. […] În această situaţie, valabilitatea autorizaţiei se
extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin autorizaţie, în
conformitate cu proiectul tehnic.
(…)
(8) Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de
construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei la care vor
începe lucrările autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a
lucrărilor fără înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data
începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a
autorizaţiei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (5) şi (8) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(5) Autoritatea emitentă a autorizaţiei de construire stabileşte o perioadă de
valabilitate de cel mult 24 de luni de la data emiterii, interval în care solicitantul are
dreptul să înceapă lucrările. Valabilitatea autorizaţiei se extinde de la data consemnată în
înştiinţarea prevăzută la alin. (8) pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzute prin
autorizaţie, în conformitate cu proiectul tehnic.
(…)
(8) Investitorul are obligaţia să înştiinţeze autoritatea emitentă a autorizaţiei de
construire, precum şi inspectoratul teritorial în construcţii asupra datei de începere a
lucrărilor autorizate. În caz contrar, dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără
înştiinţare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizaţiei, data începerii lucrărilor se
consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizaţiei”.
Art. 11 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea
nr. 273/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 11 alin. (1), după lit. n) se introduce o nouă
literă, lit. o), cu următorul cuprins:
„o) lucrări pentru amplasarea de structuri uşoare demontabile pentru acoperirea
terenurilor de sport existente sau destinate desfăşurării evenimentelor culturale care vor fi
realizate în baza unui aviz de amplasare”.
Art. 11 alin. (2^4) din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea nr. 273/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (2^3) se introduce un nou
alineat, alin. (2^4), cu următorul cuprins:
„(2^4) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) se pot executa fără
autorizaţie de construire lucrări de reparaţii la finisaje interioare şi înlocuiri de tâmplărie
interioară, precum şi reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la instalaţiile interioare, care se
execută la construcţiile amplasate în zone de protecţie a monumentelor istorice şi în zone

152

Actualitate legislativă

construite protejate, stabilite potrivit legii, dacă acestea nu reprezintă construcţii cu valoare
arhitecturală sau istorică, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate”.
Pct. 10 subpct. 1 din anexa nr. 2 din Legea nr. 50/1991 (modificată prin Legea
nr. 273/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, pct. 10 subpct. 1 din anexa nr. 2 prevedea:
„Drept de execuţie a lucrărilor de construcţii
Dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului dreptul de
a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente autorizaţia de
construire/desfiinţare:
1. drept real principal: drept de proprietate, drept de administrare, uz,
uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial, certificat de
moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la anexa nr. 2, pct. 10 „Drept de execuţie a lucrărilor
de construcţii”, subpct. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„1. dreptul real principal: drept de proprietate, drept de administrare, drept de
concesiune având ca obiect terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului sau
unităţilor administrativ-teritoriale, uz, uzufruct, superficie, servitute;”.
S
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LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE –
MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 107/2017)

De Redacţia ProLege
Actul
modificat

Legea nr.
98/2016
(M. Of. nr. 390
din 23 mai
2016; cu
modif. ult.)

Actul
modificator

Sumar

O.U.G. nr.
107/2017
(M. Of. nr.
1022 din 22
decembrie
2017)

– modifică: art. 4 alin. (1) lit. c), art. 6 alin. (3) lit. b),
partea introductivă a art. 7 alin. (1), art. 19, art. 28
alin. (1) şi (2), art. 33, art. 53, art. 55 alin. (1), art. 68,
art. 104 alin. (1), lit. a) şi c), art. 109 alin. (3), art. 111
alin. (1) şi (4), art. 114, art. 131 alin. (1) lit. a), art. 153
alin. (1) lit. a), art. 160 alin. (1) şi (2), art. 161, art. 175
alin. (2) lit. a), art. 176 alin. (1), art. 182 alin. (2), art.
185 alin. (1), art. 187 alin. (8) lit. b), art. 193 alin. (2) şi
(3), art. 200 alin. (1), art. 207 alin. (1) lit. b), art. 210
alin. (1), art. 212 alin. (1) lit. d), art. 213 alin. (2),
art. 214 alin. (2) şi (3), art. 215 alin. (2) lit. b), art. 215
alin. (3), (4), (5) şi (6), art. 221 alin. (1) lit. d) pct. (iii),
art. 224 alin. (1) lit. i)
– introduce: art. 4 alin. (3), art. 7 alin. (1) lit. b^1),
art. 113 alin. (4^1)
– abrogă: art. 113 alin. (12) şi (13), art. 167 alin. (4),
art. 182 alin. (5), art. 225

În M. Of. nr. 1022 din 22 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 107/2017
pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul
achiziţiilor publice.
Respectiva ordonanţă modifică o serie de acte normative:
– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016;
cu modif. ult.);
– Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (M. Of. nr. 391 din 23 mai
2016);
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– Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
(M. Of. nr. 392 din 23 mai 2016);
– Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (M. Of. nr. 393
din 23 mai 2016);
– O.U.G. nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Achiziţii Publice (M. Of. nr. 362 din 26 mai 2015; cu modif. ult.).
Conform art. I din O.U.G. nr. 107/2017, Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice se modifică şi se completează.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 98/2016 prin O.U.G.
nr. 107/2017.
Art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) lit. c) prevedea:
„(1) Au calitatea de autoritate contractantă în sensul prezentei legi:
(…)
c) asocierile care cuprind cel puţin o autoritate contractantă dintre cele
prevăzute la lit. a) sau b)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4 alin. (1), lit. c) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„c) asocierile formate de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele
prevăzute la lit. a) sau b)”.
Art. 4 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Se consideră că nevoile de interes general, prevăzute la alin. (2) lit. a), au caracter
industrial sau comercial, dacă entitatea înfiinţată, în condiţiile legii, de către o autoritate
contractantă îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii:
a) funcţionează în condiţii normale de piaţă;
b) urmăreşte obţinerea unui profit;
c) suportă pierderile care rezultă din exercitarea activităţii sale”.
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Art. 6 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (3) lit. b) prevedea:
„(3) Prezenta lege se aplică pentru atribuirea de către o entitate juridică fără
calitate de autoritate contractantă a unui contract de servicii, în cazul în care se
îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
(…)
b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât
pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (3), lit. b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul
prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b^1);”.
Art. 7 alin. (1) lit. b^1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (1), după lit. b) se introduce o nouă
literă, lit. b^1), cu următorul cuprins:
„b^1) 929.089 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse
şi de servicii atribuite de autorităţile contractante locale, aşa cum sunt acestea definite la
art. 23 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi de cele aflate în subordinea acestora;”.
Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 alin. (1), partea introductivă prevedea:
„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege se aplică în cazul
atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a căror valoare
estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:
a) 23.227.215 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de
lucrări;
b) 600.129 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de
produse şi de servicii;
c) 3.334.050 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de
servicii care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa
nr. 2”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (1), partea introductivă se modifică şi
va avea următorul cuprins:
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„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este obligatorie
publicarea unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru a
căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri
valorice:”.
Art. 19 din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 prevedea:
„Prin excepţie de la prevederile art. 17 şi 18, procedurile de atribuire
reglementate de prezenta lege nu se aplică la atribuirea contractelor pentru loturi
individuale în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele
condiţii:
a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei,
în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul
achiziţiei de lucrări;
b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută
la lit. a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol fără
aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de prezenta lege nu depăşeşte
20% din valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită construcţia
avută în vedere, achiziţia de produse similare ori serviciile avute în vedere”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Prin excepţie de la prevederile art. 17 şi 18, autoritatea contractantă poate aplica
procedura simplificată sau, în condiţiile art. 7 alin. (5), achiziţia directă, pentru atribuirea
contractelor pe loturi individuale, în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ
următoarele condiţii:
a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632 lei, în
cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în cazul achiziţiei de
lucrări;
b) valoarea cumulată a loturilor pentru care este îndeplinită condiţia prevăzută la lit.
a) şi care sunt sau au fost atribuite în temeiul prezentului articol nu depăşeşte 20% din
valoarea globală a tuturor loturilor în care a fost împărţită lucrarea avută în vedere,
achiziţia de produse similare ori serviciile avute în vedere”.
Art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 28 alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi concursurilor de soluţii pe care autoritatea contractantă este obligată să
le atribuie sau să le organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele
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prevăzute în prezenta lege, stabilite printr-un instrument juridic care creează
obligaţii de drept internaţional public, încheiat în conformitate cu Tratatele, între
România şi una ori mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, organizaţii
internaţionale, care vizează lucrări, produse ori servicii destinate implementării sau
exploatării în comun a unui proiect de către semnatari.
(2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la
acordurile prevăzute la alin. (1) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în
conformitate cu Tratatele”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 28, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru şi
concursurilor de soluţii pe care autoritatea contractantă este obligată să le atribuie sau să le
organizeze conform unor proceduri de atribuire diferite de cele prevăzute în prezenta lege:
a) instituite printr-un instrument juridic care creează obligaţii juridice internaţionale,
precum un acord internaţional, încheiat în conformitate cu Tratatele, între România şi una
sau mai multe ţări terţe sau subdiviziuni ale acestora, care vizează lucrări, produse sau
servicii destinate implementării sau exploatării în comun a unui proiect de către semnatari
sau ca urmare a aplicării unei proceduri specifice prevăzute de legislaţia europeană, în
contextul programelor şi proiectelor de cooperare teritorială;
b) stabilite de către o organizaţie internaţională.
(2) Autorităţile contractante au obligaţia de a informa ANAP cu privire la acordurile
prevăzute la alin. (1) lit. a) existente în domeniul lor de activitate, încheiate în conformitate
cu Tratatele”.
Art. 33 din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 33 prevedea:
„(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică pentru structurile autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul
altor state atunci când valoarea contractului este mai mică decât pragurile valorice
prevăzute la art. 7.
(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa
prevederilor alin. (1) şi a căror valoare estimată este mai mare decât cea prevăzută
la art. 7 alin. (5), autoritatea contractantă elaborează norme proprii care să asigure
aplicarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică
pentru structurile autorităţilor contractante care funcţionează pe teritoriul altor state
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atunci când valoarea contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7
alin. (1).
(2) Pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică care intră sub incidenţa
prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă elaborează norme proprii care să asigure
aplicarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din prezenta lege”.
Art. 53 din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 53 prevedea:
„Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire
în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori
economici, inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul
participării la procedura de atribuire, subcontractant propus sau terţ susţinător, în
condiţiile prevăzute de prezenta lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate
de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alţi operatori economici, inclusiv în
forme de asociere temporară constituite în scopul participării la procedura de atribuire, în
condiţiile prevăzute de prezenta lege”.
Art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 55 alin. (1) prevedea:
„(1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în
ofertă ori solicitarea de participare partea/părţile din contract pe care urmează să
le subcontracteze şi datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 55, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Autoritatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să precizeze în ofertă
ori în solicitarea de participare:
a) partea/părţile din contract pe care intenţionează să o/le subcontracteze; şi
b) datele de identificare ale subcontractanţilor propuşi, dacă aceştia din urmă sunt
cunoscuţi la momentul depunerii ofertei sau a solicitării de participare”.
Art. 68 din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 68 prevedea:
„Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea
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concursurilor de soluţii cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile
prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt următoarele:
a) licitaţia deschisă;
b) licitaţia restrânsă;
c) negocierea competitivă;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea fără publicare prealabilă;
g) concursul de soluţii;
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii
specifice;
i) procedura simplificată”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, aplicabile pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluţii
cu o valoare estimată egală sau mai mare decât valorile prevăzute la art. 7 alin. (5), sunt
următoarele:
a) licitaţia deschisă;
b) licitaţia restrânsă;
c) negocierea competitivă;
d) dialogul competitiv;
e) parteneriatul pentru inovare;
f) negocierea fără publicare prealabilă;
g) concursul de soluţii;
h) procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii
specifice;
i) procedura simplificată.
(2) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii
specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este:
a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată
este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);
b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul
prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c)”.
Art. 104 alin. (1), lit. a) şi c) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 104 alin. (1), lit. a) şi c) prevedeau:
„(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere
fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare pentru atribuirea
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contractelor de achiziţii publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de
servicii într-unul din următoarele cazuri:
a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă ori licitaţie restrânsă
organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a
fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai
oferte/solicitări de participare neconforme, cu condiţia să nu se modifice în mod
substanţial condiţiile iniţiale ale achiziţiei şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie
transmis acesteia un raport;
(…)
c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a
procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau negociere competitivă nu
pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente
imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a
autorităţii contractante”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 104 alin. (1), lit. a) şi c) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„a) dacă în cadrul unei proceduri de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă ori procedură
simplificată organizate pentru achiziţia produselor, serviciilor sau lucrărilor respective nu a
fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitări de
participare neadecvate, cu condiţia să nu se modifice în mod substanţial condiţiile iniţiale
ale achiziţiei şi, la solicitarea Comisiei Europene, să fie transmis acesteia un raport;
(…)
c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de
licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu
pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi
care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante”.
Art. 109 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 109 alin. (3) prevedea:
„(3) Anonimatul este menţinut până la momentul la care juriul adoptă o
decizie sau formulează o opinie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 109, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Anonimatul este menţinut până la momentul la care juriul adoptă o decizie sau
formulează o opinie, în acest sens nu sunt aplicabile prevederile art. 63 alin. (2) privind
obligaţia publicării prin mijloace electronice a denumirii şi a datele de identificare ale
ofertantului/candidatului/subcontractantului propus/terţului susţinător”.
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Art. 111 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 111 alin. (1) şi (4) prevedeau:
„(1) În cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică/acord-cadru care are
ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o
valoare estimată egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c),
autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:
a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin
publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie
valabil în mod continuu;
b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului.
(…)
(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice,
prevăzute în anexa nr. 2, sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun
raport calitate- cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de
criteriile de calitate şi de durabilitate ale serviciilor sociale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 111, alin. (1) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii
unui contract de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte
servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât
pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă are următoarele obligaţii:
a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin
publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în
mod continuu;
b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului.
(…)
(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute
în anexa nr. 2 şi a căror valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7
alin. (1) lit. c), sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost,
prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama de criteriile de calitate şi de
sustenabilitate ale serviciilor sociale”.
Art. 113 alin. (4^1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 113, după alin. (4) se introduce un nou alineat,
alin. (4^1), cu următorul cuprins:
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„(4^1) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. a), autoritatea contractantă are dreptul de a
decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, caz în care are obligaţia de a
preciza această decizie în anunţul de participare simplificat şi în documentaţia de
atribuire”.
Art. 113 alin. (12) şi (13) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 113 alin. (12) şi (13) prevedeau:
„(12) În cazul aplicării procedurii simplificate, operatorul economic poate să
invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi pentru maximum 50% din cerinţa ce a fost
stabilită în conformitate cu alin. (11) lit. c).
(13) În cazul în care există liste oficiale ale operatorilor economici agreaţi sau
modalităţi de certificare sau includere a acestora în astfel de liste, aprobate prin
hotărâre de guvern pentru anumite domenii, autoritatea contractantă are dreptul
de a le utiliza atunci când aplică procedura simplificată”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 113, alin. (12) şi (13) se abrogă.
Art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 114 prevedea:
„Autoritatea contractantă atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor
corespunzătoare prevăzute la art. 68-112”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 114 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autoritatea contractantă atribuie acordurile- cadru prin aplicarea procedurilor
corespunzătoare prevăzute la art. 68”.
Art. 131 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 131 alin. (1) lit. a) prevedea:
„(1) Autoritatea contractantă poate să utilizeze licitaţia electronică în
următoarele situaţii şi numai dacă conţinutul documentelor achiziţiei, în special
specificaţiile tehnice, poate fi stabilit în mod precis:
a) ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă sau de
negociere competitivă;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 131 alin. (1), lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
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„a) ca o etapă finală a procedurii de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere
competitivă sau procedură simplificată;”.
Art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 153 alin. (1) lit. a) prevedea:
„(1) Autoritatea contractantă prelungeşte perioada stabilită în anunţul de
participare sau în documentele achiziţiei pentru depunerea ofertelor/solicitărilor
de participare, în următoarele cazuri:
a) în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul
autorităţii contractante la solicitarea de clarificări nu sunt transmise în termenele
prevăzute la art. 161, deşi clarificările sau informaţiile suplimentare au fost
solicitate de operatorul economic în timp util, ţinând seama de termenul de
răspuns al autorităţii contractante prevăzut la art. 160 alin. (2);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 153 alin. (1), lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„a) în cazul în care, din orice motiv, informaţiile suplimentare sau răspunsul
autorităţii contractante la solicitările de clarificări transmise de către operatorii economici
nu sunt transmise în termenele prevăzute la art. 161, deşi clarificările sau informaţiile
suplimentare au fost solicitate de operatorul economic în termenul prevăzut în anunţul de
participare/simplificat/de concurs;”.
Art. 160 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 160 alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau
informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire.
(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde în mod clar şi complet,
cât mai repede posibil, la orice solicitare de clarificări sau informaţii suplimentare,
într-o perioadă care nu trebuie să depăşească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la
primirea unei astfel de solicitări din partea unui operator economic”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 160, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau
informaţii suplimentare în legătură cu documentaţia de atribuire, cu respectarea
termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunţul de
participare/simplificat/de concurs.
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(2) Autoritatea contractantă stabileşte prin anunţul de participare/simplificat/de
concurs unul sau două termene-limită în care va răspunde în mod clar şi complet tuturor
solicitărilor de clarificare/informaţiilor suplimentare, conform prevederilor normelor
metodologice la prezenta lege”.
Art. 161 din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 161 prevedea:
„În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost
adresate în timp util, ţinând seama de termenul de răspuns al autorităţii
contractante prevăzut la art. 160 alin. (2), răspunsul autorităţii contractante la
aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 6 zile, respectiv 4 zile în situaţiile
de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă,
prevăzute la art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru
depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 161 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost
adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs, răspunsul
autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile,
respectiv 5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea
contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit
pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”.
Art. 167 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 167 alin. (4) prevedea:
„(4) Dispoziţiile alin. (1) lit. c) sunt aplicabile şi în situaţia în care operatorul
economic sau una dintre persoanele prevăzute la art. 164 alin. (2) este supusă unei
proceduri judiciare de investigaţie în legătură cu săvârşirea uneia/unora dintre
faptele prevăzute la art. 164 alin. (1)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 167, alin. (4) se abrogă.
Art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 175 alin. (2) lit. a) prevedea:
„(2) Cerinţele privind situaţia economică şi financiară stabilite de autoritatea
contractantă pot viza elemente cum ar fi:
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a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de
afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru; cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor
economici nu trebuie să depăşească de două ori valoarea estimată a contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 175 alin. (2), lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„a) un anumit nivel minim al cifrei de afaceri anuale, inclusiv o anumită cifră de
afaceri minimă în domeniul obiectului contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
cifra de afaceri minimă anuală impusă operatorilor economici nu trebuie să depăşească de
două ori valoarea estimată a contractului de achiziţie publică sau, după caz, la valoarea
maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau,
dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent;”.
Art. 176 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 176 alin. (1) prevedea:
„(1) În cazul în care urmează să fie atribuite contracte de achiziţii publice în
baza unui acord-cadru cu reluarea competiţiei, nivelul cifrei de afaceri minime
anuale prevăzut la art. 175 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă
anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se execute în acelaşi timp sau,
dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea estimată a acordului-cadru”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 176, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) În cazul în care urmează să fie atribuite contracte de achiziţii publice în baza unui
acord-cadru cu reluarea competiţiei, nivelul cifrei de afaceri minime anuale prevăzut la art.
175 alin. (2) lit. a) se raportează la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente
ce urmează să se execute în acelaşi timp sau, dacă aceasta nu este cunoscută, la valoarea
estimată a celui mai mare contract subsecvent”.
Art. 182 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 182 alin. (2) prevedea:
„(2) Operatorul economic are dreptul să invoce susţinerea unui/unor terţ/terţi
în ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi
profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) doar dacă terţul va desfăşura efectiv
lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele calificări.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 182, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
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„(2) În ceea ce priveşte îndeplinirea criteriilor referitoare la calificările educaţionale şi
profesionale prevăzute la art. 179 lit. g) sau la experienţa profesională relevantă, operatorul
economic poate să se bazeze pe capacitatea terţului susţinător doar atunci când acesta va
desfăşura efectiv lucrările sau serviciile în legătură cu care sunt necesare respectivele
calificări”.
Art. 182 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 182 alin. (5) prevedea:
„(5) În cazul în care susţinerea terţului/terţilor vizează resurse netransferabile,
angajamentul asigură autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin
acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării
contractului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 182, alin. (5) se abrogă.
Art. 185 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 185 alin. (1) prevedea:
„(1) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la
procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi
profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în
mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 185, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de
atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională, precum şi cea
privind situaţia economică şi financiară, se demonstrează prin luarea în considerare a
resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să
răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru”.
Art. 187 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 187 alin. (8) lit. b) prevedea:
„(8) Autoritatea contractantă nu va utiliza costul cel mai scăzut/preţul cel mai
scăzut drept criteriu de atribuire în cazul:
(…)
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b) contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru de lucrări sau de servicii
care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, aşa
cum sunt definite în prezenta lege, şi drumuri judeţene”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 187 alin. (8), lit. b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) contractelor de achiziţie publică/acorduri-cadru de proiectare şi execuţie sau de
servicii care sunt aferente proiectelor de infrastructură de transport transeuropene, aşa cum
sunt definite în prezenta lege, şi drumuri judeţene”.
Art. 193 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 193 alin. (2) şi (3) prevedeau:
„(2) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor
referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi
profesională invocând susţinerea unui terţ, DUAE include informaţiile menţionate
la alin. (1) cu privire la terţul susţinător.
(3) În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o
parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţiile solicitate cu privire la
subcontractanţi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 193, alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) În cazul în care ofertantul/candidatul demonstrează îndeplinirea criteriilor
referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională
bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE,
împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către
terţul/terţii susţinător (i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul/candidatul. DUAE
prezentat de terţul/terţii susţinător (i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1)
lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru
susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.
(3) În cazul în care ofertantul/candidatul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi
din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi
eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a
căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor,
DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de
la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor
subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire
respective. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se
bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a)”.
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Art. 200 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 200 alin. (1) prevedea:
„(1) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune operatorilor economici
obligaţia prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme de certificare
acreditate, care atestă respectarea de către aceştia a anumitor standarde de
asigurare a calităţii, inclusiv privind accesibilitatea pentru persoanele cu
dizabilităţi, sau standarde ori sisteme de management de mediu”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 200, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) În cazul în care autoritatea contractantă impune operatorilor economici obligaţia
prezentării unor certificări specifice, acordate de organisme independente care atestă
respectarea de către aceştia a anumitor standarde de asigurare a calităţii, inclusiv privind
accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi, sau standarde ori sisteme de management
de mediu, aceasta se va raporta la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de
standarde europene relevante certificate de organisme acreditate”.
Art. 207 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 207 alin. (1) lit. b) prevedea:
„(1) Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare pe baza criteriului
de atribuire şi a factorilor de evaluare precizaţi în invitaţia de participare/anunţul
de participare şi în documentele achiziţiei, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ
următoarele condiţii:
(…)
b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplineşte criteriile
privind calificarea şi, dacă este cazul, criteriile de selecţie şi nu se află sub incidenţa
motivelor de excludere”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 207 alin. (1), lit. b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care îndeplineşte criteriile privind
capacitatea şi, dacă este cazul, criteriile de selecţie şi nu se află sub incidenţa motivelor de
excludere”.
Art. 210 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 210 alin. (1) prevedea:
„(1) În cazul unei oferte care are un preţ sau cost aparent neobişnuit de scăzut
în raport cu lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului
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de achiziţie publică/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat,
autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel
de ofertă clarificări cu privire la preţul sau costul propus”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 210, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) În cazul unei propuneri financiare aparent neobişnuit de scăzută în raport cu
lucrările, produsele sau serviciile care constituie obiectul contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, autoritatea contractantă are
obligaţia de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la
preţul sau costurile propuse în respectiva ofertă”.
Art. 212 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 212 alin. (1) lit. d) prevedea:
„(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:
(…)
d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată
dispune modificarea/eliminarea oricăror specificaţii tehnice din caietul de sarcini
ori din alte documente emise în legătură cu procedura de atribuire, iar autoritatea
contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri de remediere, fără ca
acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice reglementate la art. 2 alin. (2);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 212 alin. (1), lit. d) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„d) Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau instanţa de judecată dispune
modificarea/eliminarea unor specificaţii tehnice/cerinţe din caietul de sarcini ori din alte
documente emise în legătură cu procedura de atribuire astfel încât nu mai poate fi atins în
mod corespunzător scopul achiziţiei, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea
de a adopta măsuri de remediere, fără ca acestea să afecteze principiile achiziţiilor publice
reglementate la art. 2 alin. (2);”.
Art. 213 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 213 alin. (2) prevedea:
„(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare
a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru,
însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei
electronice prevăzute la art. 150 alin. (1) în termenul prevăzut la art. 161”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 213, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a
procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, însoţită de
justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice
prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei de anulare”.
Art. 214 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 214 alin. (2) şi (3) prevedeau:
„(2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă are dreptul de a
transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape
intermediare a acestui proces, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare în termen de
maximum 25 de zile de la data-limită de depunere a ofertelor. Prin excepţie, în
cazuri temeinic justificate, poate prelungi această perioadă. Prelungirea perioadei
de evaluare se aduce la cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în
termen de maximum două zile”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 214, alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Pe durata procesului de evaluare, autoritatea contractantă are obligaţia de a
transmite candidaţilor/ofertanţilor rezultate parţiale, aferente fiecărei etape intermediare a
acestui proces, respectiv rezultatul verificării candidaturilor/DUAE şi rezultatul evaluării
ofertelor, în conformitate cu condiţiile specifice prevăzute prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(3) Autoritatea contractantă stabileşte oferta câştigătoare într-un termen care să nu
depăşească perioada de valabilitate a ofertelor stabilită prin documentele achiziţiei. Prin
excepţie, în cazuri temeinic justificate, această perioadă se poate prelungi, aducându-se la
cunoştinţa operatorilor economici implicaţi în procedură în termen de maximum două zile
de la aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante a deciziei de prelungire”.
Art. 215 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 215 alin. (2) lit. b) prevedea:
„(2) În cadrul comunicării privind rezultatul procedurii prevăzute la alin. (1),
autoritatea contractantă are obligaţia de a cuprinde:
(…)
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b) fiecărui ofertant care a prezentat o ofertă inacceptabilă sau neconformă,
motivele concrete care au stat la baza deciziei autorităţii contractante;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 215 alin. (2), lit. b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) fiecărui ofertant respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de
respingere a ofertei sale;”.
Art. 215 alin. (3), (4), (5) şi (6) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 215 alin. (3), (4), (5) şi (6) prevedeau:
„(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă sau neconformă.
(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de
formă aferente elaborării şi prezentării acesteia, precum şi cerinţele de calificare şi
selecţie prevăzute în documentele achiziţiei.
(5) Oferta este considerată neconformă dacă este lipsită de relevanţă faţă de
obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări
substanţiale, necesităţile şi cerinţele autorităţii contractante indicate în
documentele achiziţiei, inclusiv în situaţia în care oferta nu respectă specificaţiile
tehnice şi/sau condiţiile financiare.
(6) Solicitarea de participare este considerată neconformă în situaţia în care
candidatul se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi
167 sau nu îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 215, alin. (3), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(3) Oferta admisibilă este oferta care nu este inacceptabilă, neconformă sau
neadecvată.
(4) Oferta este considerată inacceptabilă dacă nu îndeplineşte condiţiile de formă
aferente elaborării şi prezentării acesteia, a fost prezentată de către un ofertant care nu are
calificările necesare sau al cărei preţ depăşeşte valoarea estimată, astfel cum a fost stabilită şi
documentată înainte de iniţierea procedurii de atribuire, iar această valoare nu poate fi
suplimentată.
(5) Oferta este considerată neconformă dacă nu respectă cerinţele prezentate în
documentele achiziţiei, a fost primită cu întârziere, prezintă indicii de înţelegeri
anticoncurenţiale sau corupţie sau a fost considerată de autoritatea contractantă ca fiind
neobişnuit de scăzută.
(6) Solicitarea de participare este considerată neadecvată în situaţia în care candidatul
se află în una dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 sau nu
îndeplineşte criteriile de calificare stabilite de autoritatea contractantă”.
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Art. 215 alin. (5^1) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 215, după alin. (5) se introduce un nou alineat,
alin. (5^1), cu următorul cuprins:
„(5^1) Oferta este considerată neadecvată dacă este lipsită de relevanţă faţă de obiectul
contractului, neputând în mod evident satisface, fără modificări substanţiale, necesităţile şi
cerinţele autorităţii contractante indicate în documentele achiziţiei”.
Art. 221 alin. (1) lit. d) pct. (iii) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 221 alin. (1) lit. d) pct. (iii) prevedea:
„(1) Contractele de achiziţie publică/Acordurile- cadru pot fi modificate, fără
organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:
(…)
d) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial
contractul de achiziţie publică/acordul-cadru este înlocuit de un nou contractant,
în una dintre următoarele situaţii:
(…)
(iii) la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru,
contractantul principal cesionează autorităţii contractante contractele încheiate cu
subcontractanţii acestuia, ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni
stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 221 alin. (1) lit. d), pct. (iii) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(iii) în cazul în care autoritatea contractantă îşi asumă obligaţiile contractantului
principal faţă de subcontractanţii acestuia, respectiv aceştia faţă de autoritatea
contractantă;”.
Art. 224 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G.
nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 224 alin. (1) lit. i) prevedea:
„(1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în
astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
(…)
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i) nepunerea la dispoziţia ANAP, în termenul solicitat, a informaţiilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, pe care
aceasta le solicită în scopul îndeplinirii funcţiilor sale;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 224 alin. (1), lit. i) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„i) nepunerea la dispoziţia ANAP a informaţiilor referitoare la atribuirea/modificarea
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, în scopul îndeplinirii funcţiilor sale;”.
Art. 225 din Legea nr. 98/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 107/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 225 prevedea:
„Prin excepţie, în cazul contractelor de achiziţie publică finanţate din fonduri
europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora, dispoziţiile
art. 224 se aplică doar dacă contravenţia constatată nu constituie abatere în
conformitate cu dispoziţiile O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 225 se abrogă.
Alte prevederi din O.U.G. nr. 107/2017
Art. VI din O.U.G. nr. 107/2017 prevede că procedurile de atribuire în curs de
desfăşurare la data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă, rămân
supuse legislaţiei în vigoare la data iniţierii acestora.
Prin procedură de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedură
pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, un anunţ de
participare simplificat, până la data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de
urgenţă.
Potrivit art. VII din O.U.G. nr. 107/2017, contestaţiile, procesele şi cererile
aflate în curs de soluţionare în faţa Consiliului Naţional pentru Soluţionarea
Contestaţiilor sau, după caz, a instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a
respectivei ordonanţe de urgenţă continuă să se judece în condiţiile şi cu procedura
prevăzute de legea în vigoare la data la care au fost începute.
Art. VIII din O.U.G. nr. 107/2017 dispune faptul că ajustarea/Revizuirea
preţului contractelor de achiziţie publică/sectoriale încheiate înainte de intrarea în
vigoare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale,
se realizează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare la momentul realizării
acesteia.
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Contractele subsecvente încheiate după intrarea în vigoare a respectivei
ordonanţe de urgenţă, pe perioada de derulare a acordului-cadru, se supun legii în
vigoare de la data încheierii acestora.
Art. IX din O.U.G. nr. 107/2017 stabileşte faptul că în termen de 30 de zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivei ordonanţe de
urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii
Publice, supune spre adoptare Guvernului hotărârea privind modificarea şi
completarea H.G. nr. 634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei
Naţionale pentru Achiziţii Publice (M. of. nr. 645 din 25 august 2015, cu modif.
ult.).
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LEGEA NR. 346/2002 PRIVIND ASIGURAREA PENTRU
ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE –
MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 103/2017)

De Redacţia ProLege
Actul
modificat

Actul
modificator

Sumar

– modifică: art. 3 lit. c), art. 5 alin. (1), lit. a) şi c), art. 5
alin. (2), art. 7, art. 9 alin. (1) şi (2), art. 14, art. 19 alin.
(1), (2), (3) şi (5), art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. a),
art. 23 alin. (1), art. 34, art. 35, art. 36 alin. (1) şi (3),
art. 37, art. 42, art. 44 alin. (2), art. 49 alin. (1) lit. b),
art. 51 alin. (2), art. 52 alin. (1) şi (2), art. 53 lit. a) şi lit.
b), art. 54, art. 62 alin. (1) şi (2), art. 91, art. 92 alin. (1),
O.U.G. nr.
art. 94, art. 99, art. 100, art. 103, art. 107, art. 110
Legea nr.
103/2017
346/2002
alin. (11)
(M. Of. nr. 1010
(rep. M. Of.
– introduce: art. 5 alin. (1) lit. e), art. 15 alin. (2), art.
din 20
nr. 251 din 8
18 lit. h) şi i), art. 19 alin. (6)-(12), art. 23 alin. (3), art.
decembrie
aprilie 2014)
24 alin. (5), art. 93 alin. (2) lit. k) şi l), art. 110 alin.
2017)
(16)-(19)
– abrogă: art. 4 alin. (1), art. 6, art. 8 alin. (3) şi (4), art.
10, art. 11, art. 13, art. 33 alin. (2), art. 50 alin. (3), art.
52 alin. (3), art. 63 alin. (1) lit. e) şi h), art. 68 lit. d), g),
h), j), k) m), o), p) şi r), art. 75-90, art. 96, art. 101, art.
102, art. 104, art. 110 alin. (5), (6) şi (7)
În M. Of. nr. 1010 din 20 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 103/2017
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale.
Potrivit art. II din O.U.G. nr. 103/2017, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de muncă şi boli profesionale (rep. M. Of. nr. 251 din 8 aprilie
2014), se modifică şi se completează după cum urmează:
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În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 346/2002 prin O.U.G.
nr. 103/2017.
Art. 3 lit. c) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 lit. c) prevedea:
„c) constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale din contribuţii diferenţiate în funcţie de risc, suportate de angajatori
sau de persoanele fizice care încheie asigurare, potrivit prevederilor prezentei
legi;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3, lit. c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„c) Constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
din contribuţii suportate de angajatori, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare”.
Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 4 alin. (1) prevedea:
„(1) Prin asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale răspunderea civilă a persoanei fizice sau juridice pentru prestaţiile prevăzute în prezenta
lege şi pentru care s-a plătit contribuţia de asigurare este preluată de asigurător”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (1) se abrogă.
Art. 5 alin. (1), lit. a) şi c) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 5 alin. (1), lit. a) şi c) prevedeau:
„(1) Sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi:
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de
muncă, indiferent de durata acestuia, precum şi funcţionarii publici;
(…)
c) şomerii, pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor
organizate potrivit legii;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), lit. a) şi c) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„a) persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, a
unui raport de serviciu, contract de mandat şi contract de management;
(…)
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c) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, pe toată durata efectuării
practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii;”.
Art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă
literă, lit. e), cu următorul cuprins:
„e) pensionarii sistemului public de pensii aflaţi în invaliditate ca urmare a unui
accident de muncă sau boală profesională, până la data îndeplinirii condiţiilor de pensie
limită de vârstă”.
Art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 5 alin. (2) prevedea:
„(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar şi civil angajat
pe bază de contract şi personalului asigurat în sistemul propriu al Ministerului
Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de
Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază,
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi în cel al Ministerului Justiţiei –
Administraţia Naţională a Penitenciarelor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Prevederile prezentei legi nu se aplică personalului militar în activitate,
poliţiştilor, funcţionarilor publici cu statut special, precum şi personalului care îşi
desfăşoară activitatea în instituţiile din sectorul de apărare, ordine publică, securitate
naţională, precum şi celor din cadrul Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a
Penitenciarelor”.
Art. 6 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 prevedea:
„(1) Se pot asigura în condiţiile prezentei legi, pe bază de contract individual
de asigurare, persoanele care se află în una sau mai multe dintre următoarele
situaţii:
a) asociat unic, asociaţi, comanditari sau acţionari;
b) comanditaţi, administratori sau manageri;
c) membri ai asociaţiei familiale;
d) persoane autorizate să desfăşoare activităţi independente;
e) persoane angajate în instituţii internaţionale;
f) proprietari de bunuri şi/sau arendaşi de suprafeţe agricole şi forestiere;
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g) persoane care desfăşoară activităţi agricole în cadrul gospodăriilor individuale sau activităţi private în domeniul forestier;
h) membri ai societăţilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultură;
i) alte persoane interesate, care îşi desfăşoară activitatea pe baza altor raporturi
juridice decât cele menţionate anterior.
(2) Conţinutul contractului individual de asigurare se stabileşte în normele
metodologice de aplicare a prezentei legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 se abrogă.
Art. 7 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 prevedea:
„(1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile şi angajaţilor români care prestează
muncă în străinătate din dispoziţia angajatorilor români, în condiţiile legii.
(2) Au calitatea de asigurat şi cetăţenii străini sau apatrizii care prestează
muncă pentru angajatori români, pe perioada în care au, potrivit legii, domiciliul
sau reşedinţa în România”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Prevederile art. 5 sunt aplicabile şi angajaţilor români care prestează muncă în
străinătate din dispoziţia angajatorilor români, în condiţiile legii şi ale Regulamentelor
europene sau acordurilor internaţionale privind coordonarea sistemelor de securitate
socială, după caz.
(2) Au calitatea de asigurat cetăţenii străini sau apatrizii încadraţi cu contract individual
de muncă care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României.
(3) Sunt asimilaţi persoanelor asigurate cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi
Confederaţiei Elveţiene care prestează muncă pe teritoriul României în baza regulamentelor
europene sau acordurilor internaţionale privind coordonarea sistemelor de securitate socială
nr. 883/2004 şi 987/2009, după caz.
(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul la prestaţiile şi serviciile stabilite prin
prezenta lege în cazul în care fac obiectul legislaţiei din domeniul securităţii sociale din
România stabilită conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de
securitate socială nr. 883/2004 şi 987/2009 şi cărora le-a fost declarat un accident de muncă
sau o boală profesională, conform legislaţiei în vigoare”.
Art. 8 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 8 alin. (3) şi (4) prevedeau:
„(3) Atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, în calitate de prestatori de servicii, pot fi realizate, în condiţiile
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prezentei legi, şi de asociaţii profesionale de asigurare, constituite în acest scop pe
sectoare de activitate ale economiei naţionale.
(4) Asociaţiile profesionale de asigurare funcţionează pe bază de statut
propriu, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi ale O.G. nr. 26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
246/2005, cu modificările şi completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (3) şi (4) se abrogă.
Art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Raporturile de asigurare, rezultate în temeiul prezentei legi şi din
contractele de asigurare, se stabilesc între:
a) angajatori şi asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 5 şi 7;
b) asiguraţi şi asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 6.
(2) Calitatea de asigurat se dobândeşte, iar raporturile de asigurare se stabilesc
la data: încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de
serviciu în cazul funcţionarilor publici, validării mandatului pentru persoanele
care desfăşoară activităţi în funcţii elective, numirii în cadrul autorităţii executive,
legislative ori judecătoreşti, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori,
începerii practicii profesionale pentru şomeri, ucenici, elevi şi studenţi sau
încheierii contractului individual de asigurare, după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Raporturile de asigurare, rezultate în temeiul prezentei legi, se stabilesc între
angajatori şi asigurător, pentru persoanele asigurate prevăzute la art. 5 şi 7 alin. (1) şi (2).
(2) Calitatea de asigurat se dobândeşte, iar raporturile de asigurare se stabilesc la data:
încheierii contractului individual de muncă, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul
funcţionarilor publici, validării mandatului pentru persoanele care desfăşoară activităţi în
funcţii elective, numirii în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti,
depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru
şomeri, ucenici, elevi şi studenţi, după caz”.
Art. 10, art. 11, art. 13 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10, art. 11 şi art. 13 prevedeau:
„Art. 10
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(1) În vederea încheierii asigurării pentru accidente de muncă şi boli
profesionale şi a stabilirii cotei contribuţiei datorate, angajatorul are obligaţia de a
comunica asigurătorului, printr-o declaraţie pe propria răspundere, domeniul de
activitate conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională – CAEN,
numărul de angajaţi, fondul de salarii, precum şi orice alte informaţii solicitate în
acest scop.
(2) Modelul şi conţinutul declaraţiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Declaraţia se depune la sediul asigurătorului, în termen de 30 de zile de la
data dobândirii personalităţii juridice sau a începerii raporturilor de muncă ori de
serviciu între părţi, după caz.
(4) În cazul modificării uneia sau mai multor informaţii din declaraţia
prevăzută la alin. (1), angajatorul are obligaţia să anunţe asigurătorul în termen de
15 zile.
Art. 11
Persoana asigurată potrivit art. 6, odată cu încheierea contractului individual
de asigurare, are obligaţia de a depune o declaraţie de venituri şi de a comunica, în
termen de 15 zile, asigurătorului orice modificare intervenită cu privire la situaţia
şi statutul ei.
(…)
Art. 13
(1) În cazul în care din culpa angajatorului sau a persoanei asigurate pe bază
de contract individual de asigurare nu s-a plătit contribuţia de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale, costul prestaţiilor şi al serviciilor de
asigurare prevăzute de prezenta lege şi efectuate de către asigurător se recuperează
de la angajator sau de la persoana asigurată pe bază de contract individual de
asigurare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (2) şi la
art. 23 alin. (2), dar se aplică în cazurile confirmate după data de 1 ianuarie 2003”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10, art. 11 şi art. 13 se abrogă.
Art. 14 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 14 prevedea:
„(1) În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, în timpul
activităţii profesionale, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se menţine şi
ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu şi a contractelor individuale de
asigurare.
(2) În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, ulterior încetării
raporturilor de muncă şi a contractelor de asigurare, dreptul la prestaţiile şi
serviciile de asigurare se acordă dacă fostul asigurat face dovada, cu acte medicale
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eliberate conform legii, că boala a fost cauzată de factori profesionali specifici
locului de muncă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, declarate în condiţiile
legii, în timpul activităţii profesionale, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se
menţine şi ulterior încetării raporturilor de muncă/serviciu până la data îndeplinirii
condiţiilor de pensie pentru limită de vârstă.
(2) În cazul bolilor profesionale, declarate în condiţiile legii, ulterior încetării
raporturilor de muncă, dreptul la prestaţiile şi serviciile de asigurare se acordă şi ulterior
încetării raporturilor de muncă dacă persoana face dovada, cu acte medicale eliberate
conform legii, că boala a fost cauzată de factori profesionali specifici locului de muncă şi
dacă a fost asigurată în condiţiile prezentei legi”.
Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (2), cu următorul cuprins:
„(2) Angajaţii români prevăzuţi la art. 7 alin. (1) sunt asiguraţi dacă la data
confirmării caracterului profesional al accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale
deţin un document emis conform regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de
securitate socială nr. 883/2004 şi nr. 987/2009, care să ateste faptul că fac obiectul
legislaţiei de securitate socială din România”.
Art. 18 lit. h) şi i) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 18, după lit. g) se introduc două noi litere, lit.
h) şi i), cu următorul cuprins:
„h) pensie invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională;
i) pensie de urmaş în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau boală
profesională”.
Art. 19 alin. (1), (2), (3) şi (5) şi alin. (6)-(12) din Legea nr. 346/2002 (modificată
prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 alin. (1), (2), (3) şi (5) prevedeau:
„(1) Baza de calcul a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă,
pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de
muncă se calculează ca medie a veniturilor brute realizate lunar de către salariat în
ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului, respectiv a veniturilor stipulate în
contractele individuale de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

182

Actualitate legislativă

(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea
timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie
media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate în
contractul individual de asigurare, pe baza cărora s-a stabilit contribuţia de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
(3) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a
indemnizaţiilor o constituie venitul lunar brut din prima lună de activitate pentru
care s-a stabilit să se plătească contribuţia.
(4) Pentru calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă,
pentru reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de
muncă se utilizează numărul de zile lucrătoare din luna în care se acordă concediul
medical sau, după caz, se solicită alte drepturi de asigurări sociale.
(5) La stabilirea numărului de zile lucrătoare din luna în care se acordă dreptul
de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se vor avea în vedere
prevederile legale cu privire la zilele de sărbători legale în care nu se lucrează”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 19, alin. (1), (2), (3) şi (5) se modifică, iar după
alin. (5) se introduc 7 noi alineate, alin. (6)-(12), cu următorul cuprins:
„(1) Baza de calcul al indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru
reducerea timpului de muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă se
determină ca medie a câştigurilor brute definite conform Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, realizate lunar de către asigurat, din salarii
sau venituri asimilate salariilor, în ultimele 6 luni anterioare primei zile de concediu
medical.
(2) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul al
indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, pentru reducerea timpului de
muncă sau pentru trecerea temporară în alt loc de muncă o constituie media câştigurilor
brute realizate lunar de către asigurat din salarii sau venituri asimilate salariilor.
(3) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, baza de calcul a
indemnizaţiilor o constituie câştigul lunar brut realizat de asigurat în prima lună de
activitate.
(…)
(5) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere prevederile
legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la
stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.
(6) Indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de către angajatori şi se recuperează de la
casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevăzute pentru
asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat.
(7) Recuperarea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (6) se poate realiza în termen de 90
de zile de la data confirmării caracterului de muncă al accidentului sau bolii.

Actualitate legislativă

183

(8) Indemnizaţiile se calculează şi se plătesc de către casele teritoriale de pensii pentru
asiguraţii prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. c).
(9) Casele teritoriale de pensii verifică baza de calcul pentru indemnizaţiile
reglementate de prezenta lege.
(10) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau
activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare,
reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută
de lege, drepturile privind indemnizaţiile prevăzute la alin. (1), care s-au născut anterior
ivirii acestor situaţii, se achită din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de
muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat de către casele teritoriale de
pensii.
(11) Drepturile achitate în condiţiile prevăzute la alin. (10) urmează a fi recuperate de
către casele teritoriale de pensii de la angajator, după caz, conform legii.
(12) Prevederile alin. (10) se aplică şi în situaţia în care a expirat termenul pentru care
a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de
management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a expirat
mandatul în baza căruia a desfăşurat activitate în funcţii elective sau în funcţii numite în
cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti”.
Art. 21 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 21 alin. (2) prevedea:
„(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul
asigurătorului celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare în
exclusivitate a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă
integral din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 21, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Contravaloarea biletelor pentru tratament balnear prescris de medicul
asigurătorului celor care se află în incapacitate temporară de muncă, ca urmare a unui
accident de muncă sau a unei boli profesionale, se suportă din sumele prevăzute pentru
asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat”.
Art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) lit. a) prevedea:
„(1) Asiguraţii au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor şi
afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum
urmează:
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a) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloacele de
transport specializate şi în unităţile spitaliceşti;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (1), lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„a) asistenţă medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloacele de transport
specializate şi în unităţile spitaliceşti, precum şi transportul aferent;”.
Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 23 alin. (1) prevedea:
„(1) În vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau
fizice cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii au dreptul la
dispozitive medicale, care se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 23, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) În vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale sau fizice
cauzate de accidente de muncă şi boli profesionale, asiguraţii au dreptul la dispozitive
medicale care vor fi asigurate de Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă prin personal propriu sau prin terţi”.
Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 23, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Tarifele şi dispozitivele medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor
organice, funcţionale sau fizice se stabilesc prin contractul-cadru privind condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat
anual prin hotărâre a Guvernului şi prin normele metodologice de aplicare a acestui
contract”.
Art. 24 alin. (5) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (4) se introduce un nou alineat,
alin. (5), cu următorul cuprins:
„(5) Persoanele care beneficiază de cure balneoclimaterice sau bilet de tratament
conform prevederilor art. 22, dar pentru care nu se mai recomandă programe individuale de
recuperare conform prevederilor legale în vigoare, biletele de tratament se acordă în baza
unei recomandări medicale emisă de medicul curant”.
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Art. 33 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 33 alin. (2) prevedea:
„(2) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6, cuantumul indemnizaţiei pentru
incapacitate temporară de muncă reprezintă 80% din media venitului lunar
asigurat din ultimele 6 luni anterioare manifestării riscului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 33, alin. (2) se abrogă.
Art. 34 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 34 prevedea:
„Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului
de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de
către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de
muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către
angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevăzute pentru asigurarea la
accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat”.
Art. 35 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 35 prevedea:
„Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă
este de 180 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu
medical”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de
183 de zile în intervalul de un an, socotită din prima zi de concediu medical”.
Art. 36 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 36 alin. (1) şi (3) prevedeau:
„(1) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi
profesionale a asiguratului medicul curant poate propune prelungirea concediului
medical peste 180 de zile
(…)
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(3) Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face pentru cel mult 90
de zile, în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare,
conform procedurilor stabilite de CNPP”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a
asiguratului medicul specialist poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de
zile.
(…)
(3) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile,
în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare, conform
procedurilor stabilite de CNPP”.
Art. 37 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 37 prevedea:
„Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor
de muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat
conform dispoziţiilor legale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de
muncă şi bolilor profesionale se acordă pe baza certificatului medical eliberat conform
dispoziţiilor legale şi completat sau modificat, după caz, cu codurile de indemnizaţie
corespunzătoare şi care constituie document justificativ de plată.
(2) Persoanele prevăzute la art. 19 alin (6) sunt obligate să depună la casele teritoriale
de pensii, din raza administrativ- teritorială în care îşi au sediul social, exemplarul 2 al
certificatului de concediu medical, în vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor.
(3) Pentru situaţiile în care persoana asigurată desfăşoară activitatea la mai mulţi
angajatori indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui
accident de muncă sau boală profesională se achită o singură dată”.
Art. 42 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 42 prevedea:
„Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii care, în
urma accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, rămân cu leziuni
permanente care produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„Au dreptul la o compensaţie pentru atingerea integrităţii asiguraţii sau persoanele
care au avut calitatea de asigurat conform prevederilor prezentei legi şi care, în urma
accidentelor de muncă sau a bolilor profesionale, au rămas cu leziuni permanente care
produc deficienţe şi reduc capacitatea de muncă între 20-50%, exclusiv persoanele care
beneficiază de pensie de invaliditate”.
Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 44 alin. (2) prevedea:
„(2) Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în
funcţie de gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii medii brute,
comunicate de Institutul Naţional de Statistică”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 44, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Cuantumul compensaţiei pentru atingerea integrităţii se stabileşte în funcţie de
gravitatea leziunii, în limita unui plafon maxim de 12 salarii de bază minime brute pe ţară
garantate în plată la data confirmării caracterului profesional al accidentului sau al bolii”.
Art. 49 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 49 alin. (1) lit. b) prevedea:
„(1) Asigurătorul acordă rambursări de cheltuieli în următoarele situaţii:
(…)
b) confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în
situaţia în care acestea au fost deteriorate în urma unui accident de muncă soldat
cu vătămări corporale;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 49 alin. (1), lit. b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) confecţionarea ochelarilor, a aparatelor acustice, a protezelor oculare, în situaţia în
care acestea sunt necesare sau au fost deteriorate ca urmare a unui accident de muncă sau a
unei boli profesionale;”.
Art. 50 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 50 alin. (3) prevedea:
„(3) Obligaţia privind comunicarea revine şi persoanelor asigurate conform
art. 6 sau urmaşilor acestora, în cazul în care accidentul de muncă s-a soldat cu
decesul asiguratului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 50, alin. (3) se abrogă.
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Art. 51 alin. (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 51 alin. (2) prevedea:
„(2) Comunicarea trebuie realizată de îndată ce angajatorul a luat cunoştinţă
despre accident”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 51, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Declararea bolilor profesionale se realizează conform prevederilor Legii
nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, iar un exemplar din formularul de declarare a bolii
respective va fi înaintat casei teritoriale de pensii de către autoritatea competentă”.
Art. 52 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 52 alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Pentru constatarea cazului asigurat şi stabilirea drepturilor de asigurare,
asigurătorul are acces şi recurge la procesul-verbal de cercetare, întocmit, potrivit
legii, de autoritatea competentă care efectuează cercetarea accidentelor soldate cu
incapacitate temporară de muncă, invaliditate şi deces.
(2) Asigurătorul verifică modalitatea în care a fost efectuată cercetarea şi
decide asupra caracterului de muncă al accidentului urmat de incapacitate
temporară de muncă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 52, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Pentru stabilirea drepturilor de asigurare, asigurătorul are acces şi recurge la
procesul-verbal de cercetare şi a formularului de înregistrare a accidentului de muncă –
FIAM, întocmite, potrivit legii.
(2) În cazul în care constată erori sau inadvertenţe în documentele menţionate la
alin. (1) asigurătorul are dreptul de a contesta aceste documente şi de a solicita autorităţilor
competente reanalizarea acestora”.
Art. 52 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 52 alin. (3) prevedea:
„(3) În scopul stabilirii caracterului profesional al accidentului urmat de
incapacitate temporară de muncă, asigurătorul poate coordona direct cercetarea
accidentului, poate efectua o anchetă proprie sau poate evalua dosarul de cercetare
întocmit de comisia angajatorului, după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 52, alin. (3) se abrogă.
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Art. 53 alin. lit. a) şi b) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 53 lit. a) şi b) prevedeau:
„Drepturile de asigurare prevăzute de prezenta lege se acordă astfel:
a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a
accidentului de muncă, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă;
b) pentru boli profesionale, în baza formularului de declarare finală a bolii
profesionale, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 53, lit. a) şi b) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare a evenimentului
şi a FIAM, întocmite şi/sau avizate potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.
319/2006, cu modificările ulterioare;
b) pentru boli profesionale, în baza formularului de declarare finală a bolii profesionale
şi a procesului verbal, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă, respectiv direcţiile
de sănătate publică”.
Art. 54 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 54 prevedea:
„Până la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului
profesional al bolii, conform documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea
serviciilor medicale acordate va fi suportată din bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din
contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după
caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Până la stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional
al bolii, conform documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale
acordate va fi suportată din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
urmând ca decontarea să se realizeze ulterior din sumele prevăzute pentru asigurarea la
accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul asigurărilor sociale de stat”.
Art. 55 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 55 prevedea:
„Răspunderea pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate la locurile
de muncă revine angajatorilor sau, după caz, persoanelor asigurate conform
art. 6”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Răspunderea pentru asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate la locurile de
muncă revine angajatorilor”.
Art. 62 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 62 alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Asigurătorul coordonează activitatea de prevenire a accidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale la nivel naţional.
(2) Activităţile de prevenire se realizează de către CNPP, în conformitate cu
atribuţiile stabilite prin lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 62, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Asigurătorul sprijină angajatorii în activitatea de prevenire a accidentelor de
muncă şi a bolilor profesionale.
(2) Activităţile de prevenire se realizează de către casele teritoriale de pensii, în
conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege”.
Art. 63 alin. (1) lit. e) şi h) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 63 alin. (1) lit. e) şi h) prevedeau:
„(1) Personalul tehnic al asigurătorului, care desfăşoară activităţi de prevenire
a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, precum şi personalul medical
specializat în medicina muncii au următoarele atribuţii:
(…)
e) cercetează accidentele cu incapacitate temporară de muncă şi stabilesc
caracterul de muncă al acestora în conformitate cu prevederile prezentei legi;
(…)
h) propun asigurătorului majorări sau reduceri ale contribuţiei pentru
stimularea activităţii de prevenire;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 63 alin. (1), lit. e) şi h) se abrogă.
Art. 68 lit. d), g), h), j), k) m), o), p) şi r) din Legea nr. 346/2002 (modificată
prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 68 lit. d), g), h), j), k) m), o), p) şi r) prevedeau:
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„În vederea realizării activităţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, CNPP are, în principal, următoarele atribuţii:
(…)
d) elaborează criteriile şi metodologia care stau la baza calculului contribuţiei
de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
(…)
g) controlează modul de acordare a majorărilor sau reducerilor contribuţiei
pentru stimularea activităţii de prevenire;
h) poate organiza la nivel naţional, la propunerea caselor teritoriale de pensii,
activitatea de recuperare funcţională, protezare, reorientare şi reconversie, în
vederea reintegrării profesionale pentru persoanele care au suferit accidente de
muncă şi boli profesionale;
(…)
j) emite şi retrage autorizaţia de funcţionare a asociaţiilor profesionale de
asigurare;
k) poate finanţa la nivel naţional studii de cercetare aplicativă în vederea
elaborării de soluţii, dispozitive şi metode de prevenire a accidentelor de muncă şi
a bolilor profesionale;
(…)
m) face propuneri privind cheltuielile ce se finanţează din veniturile provenite
din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
(…)
o) coordonează activitatea de management al securităţii şi sănătăţii în muncă;
p) verifică modalitatea de efectuare a cercetării accidentelor de muncă urmate
de incapacitate temporară de muncă, prin participarea directă la investigaţie sau
prin analiza documentelor justificative, după caz;
r) stabileşte caracterul profesional al accidentului cu incapacitate temporară de
muncă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68, lit. d), g), h), j), k) m), o), p) şi r) se abrogă.
Art. 75-90 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 75-90 prevedeau:
„Art. 75
(1) Persoanele care datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale pot constitui asociaţii la nivelul sectoarelor de activitate
ale economiei naţionale.
(2) Asociaţiile profesionale de asigurare sunt organisme paritare, care se
constituie şi funcţionează ca persoane juridice în condiţiile prezentei legi şi ale O.G.
nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
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(3) Asociaţiile profesionale de asigurare îşi pot elabora regulamente şi
instrucţiuni proprii.
(4) În vederea funcţionării asociaţiile profesionale de asigurare sunt obligate să
solicite autorizarea de către CNPP.
Art. 76
Solicitarea în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare se depune la sediul
CNPP, însoţită de următoarele documente:
a) actul constitutiv, un memoriu de fundamentare cuprinzând obiectul, scopul
activităţii, precum şi orice alte elemente necesare, potrivit cerinţelor prevăzute de
normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
b) statutul asociaţiei profesionale de asigurare.
Art. 77
CNPP analizează solicitarea, luând în considerare criteriile de oportunitate,
urmând ca în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii să emită autorizaţia
sau să respingă, prin decizie motivată, solicitarea de autorizare.
Asociaţiile profesionale de asigurare exercită următoarele atribuţii:
a) prestează servicii în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor
profesionale;
b) acordă prestaţiile de asigurare prevăzute în prezenta lege şi întocmesc
documentaţia necesară în vederea acordării acestora;
c) elaborează studii şi evaluări privind riscul de accidentare şi îmbolnăvire
profesională;
d) ţin evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, a prestaţiilor
acordate şi a costurilor aferente;
e) asigură acordarea de prestaţii medicale prin servicii proprii sau pe bază de
contract încheiat cu furnizorii de servicii medicale, potrivit legii;
f) verifică modul în care sunt utilizate prestaţiile băneşti acordate pentru
serviciile de reabilitare medicală şi socioprofesională.
Art. 79
Asociaţiile profesionale de asigurare au obligaţia de a supune anual aprobării
CNPP situaţia financiară şi bugetul de venituri şi cheltuieli.
Cap. VIII („Contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale”)
Art. 80
(1) Datorează contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale următorii:
a) angajatorii, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 5 şi 7;
b) asiguraţii prevăzuţi la art. 6.
(2) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în
cazul şomerilor, se suportă integral din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se
datorează pe toată durata efectuării practicii profesionale în cadrul cursurilor
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organizate potrivit legii şi se stabileşte în cotă de 1% aplicată asupra cuantumului
drepturilor acordate pe perioada respectivă.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), angajatorii nu datorează
contribuţii pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d).
Art. 81
Contribuţia se stabileşte astfel încât să acopere costul prestaţiilor şi serviciilor
pentru cazurile asigurate, cheltuielile pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a
bolilor profesionale, precum şi cheltuielile administrative.
Art. 82
(1) Contribuţiile se stabilesc în funcţie de tarife şi clase de risc.
(2) Tariful de risc se determină pentru fiecare sector de activitate în funcţie de
riscul de accidentare şi de îmbolnăvire profesională din cadrul sectorului respectiv.
(3) În cadrul tarifelor de risc diferenţierea pe categorii de activităţi se realizează
prin clase de risc.
Art. 83
(1) Tarifele şi clasele de risc se stabilesc potrivit normelor metodologice de
calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
elaborate de CNPP şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(2) Tarifele şi clasele de risc se revizuiesc o dată la 4 ani.
(3) Pentru prima perioadă de funcţionare a sistemului de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale, tarifele şi clasele de risc se pot modifica şi
la un interval de timp mai scurt de 4 ani, dar numai o singură dată.
Art. 84
(1) Încadrarea în clasele de risc se face de către asigurător, corespunzător
activităţii principale desfăşurate în fiecare unitate.
(2) În sensul prezentei legi se va considera activitate principală activitatea cu
numărul cel mai mare de angajaţi.
Art. 85
(1) Contribuţia datorată de persoanele fizice prevăzute la art. 6 este unică, în
valoare de 1%, aplicată asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea
prestată.
(2) Baza lunară de calcul pentru aceste contribuţii o reprezintă venitul lunar
prevăzut în contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decât
salariul de bază minim brut pe ţară.
Art. 86
Clasa de risc şi cota de contribuţie datorată se comunică de către asigurător
angajatorului anual sau ori de câte ori este nevoie.
Art. 87
Asigurătorul are dreptul de a verifica, prin serviciile proprii de control, datele
comunicate de angajator pentru încadrarea în clasele de risc.
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Art. 88
În cazul reorganizării judiciare sau al falimentului angajatorului, sumele
datorate de acesta pentru asigurare vor fi recuperate potrivit legii.
Art. 89
(1) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 la
termenul stabilit atrage neacordarea drepturilor la prestaţii şi servicii de asigurare
pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
(2) Neplata contribuţiei de asigurare de către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 pe o
perioadă de 3 luni consecutive constituie pentru asigurător motiv de reziliere de
drept a contractului individual de asigurare.
Art. 90
(1) Asigurătorul poate să aprobe anual majorări sau reduceri ale cotelor
contribuţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
(2) Nivelul majorării sau al reducerii cotelor se stabileşte în principal după
următoarele criterii:
a) numărul accidentelor de muncă şi al bolilor profesionale pe o perioadă de
referinţă;
b) gravitatea consecinţelor accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
c) volumul cheltuielilor pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale;
d) existenţa locurilor de muncă încadrate în condiţii deosebite sau speciale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 75-90 se abrogă.
Art. 91 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 91 prevedea:
„Veniturile pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale se
constituie din:
a) contribuţii de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
datorate de persoanele juridice, precum şi de persoanele fizice care încheie
asigurare;
b) majorări de întârziere;
c) alte venituri, potrivit legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 91 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se
constituie din contribuţia asiguratorie pentru muncă, conform prevederilor Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare”.
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Art. 92 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 92 alin. (1) prevedea:
„(1) Veniturile din contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli
profesionale datorate de persoanele fizice şi juridice, în condiţiile prezentei legi, se
prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 92, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Veniturile sistemului de asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
se prevăd distinct la partea de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat”.
Art. 93 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 93 alin. (2) lit. j) prevedea:
„(2) Cheltuielile pentru prestaţii şi servicii de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale se efectuează pentru:
(…)
j) servicii medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate juridică şi secţii
de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii
aflate în structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli profesionale Avrig,
judeţul Sibiu*), persoanelor care suferă de boli profesionale.
*) Sanatoriul de boli profesionale Avrig, judeţul Sibiu, a fost desfiinţat,
activitatea sa fiind preluată de Spitalul Clinic Judeţean Sibiu, prin H.G. nr.
418/2006 privind desfiinţarea Sanatoriului de boli profesionale Avrig şi
reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean Sibiu, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 321 din 10 aprilie 2006”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 93 alin. (2), lit. j) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„j) servicii medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate juridică şi
secţii/compartimente de boli profesionale/medicina muncii sau în sistem ambulatoriu prin
cabinetele de medicina muncii aflate în structura spitalelor pentru tratamentul acordat
bolilor profesionale şi accidentelor de muncă”.

196

Actualitate legislativă

Art. 93 alin. (2) lit. k) şi l) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 93 alin. (2), după lit. j se introduc două noi
litere, lit. k) şi l), cu următorul cuprins:
„k) plata pensiilor de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau boală
profesională;
l) plata pensiilor de urmaş, în cazul decesului ca urmare a unui accident de muncă sau
boală profesională”.
Art. 93 alin. (4) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 93 alin. (4) prevedea:
„(4) Lista serviciilor medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate
juridică şi secţii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de
medicina muncii aflate în structura spitalelor, inclusiv la Sanatoriul de boli
profesionale Avrig, se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin
comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi
persoanelor vârstnice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 93, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Lista serviciilor medicale acordate în unităţi sanitare cu personalitate juridică şi
secţii de boli profesionale sau în sistem ambulatoriu prin cabinetele de medicina muncii
aflate în structura spitalelor se stabileşte prin norme metodologice aprobate prin ordin
comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale”.
Art. 96 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 96 prevedea:
„Disponibilităţile fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare
înregistrate la data de 31 decembrie 2003, aşa cum au fost constituite conform Legii
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003 nr. 632/2002, cu modificările
ulterioare, se preiau de către CNPP spre administrare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 96 se abrogă.
Art. 99 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 99 prevedea:
„(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează cu amendă de
la 200 lei la 500 lei:
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a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 10 şi 11;
b) nerespectarea obligaţiei de comunicare prevăzute la art. 10, 11 şi 50;
c) refuzul de a pune la dispoziţie informaţiile solicitate potrivit art. 58;
d) nerespectarea metodologiei de încadrare în clasele de risc prevăzute la
art. 83 şi 84;
e) nerespectarea prevederilor art. 85 alin. (2) privind baza de calcul a
contribuţiilor;
f) nerespectarea prevederilor art. 82 şi ale art. 85 alin. (1) privind stabilirea
contribuţiei de asigurare şi a cotelor acestei contribuţii;
g) furnizarea de informaţii eronate la stabilirea contribuţiilor datorate sau a
prestaţiilor cuvenite, dacă fapta nu este săvârşită cu intenţie;
h) nerespectarea obligaţiei de plată prevăzute la art. 13.
(2) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează în raport cu rata
inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite prin încălcarea obligaţiilor
prevăzute la art. 19 alin. (6):
a) refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor;
b) calculul şi plata eronată a indemnizaţiilor.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la
2.500 lei la 5.000 lei.
(3) Sumele încasate din aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (2) constituie venituri la
bugetul de stat”.
Art. 100 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 100 prevedea:
„(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal
de către personalul împuternicit din cadrul CNPP sau de către autorităţile publice
abilitate potrivit legii.
(2) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 99 alin. (1) şi aplicarea amenzilor
corespunzătoare se fac de către personalul împuternicit/organelor de control din cadrul
CNPP şi ale caselor judeţene de pensii.
(2) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, se
completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 101 şi art. 102 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 101 şi art. 102 prevedeau:
„Art. 101
(1) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunii se
comunică contravenientului în termen de 15 zile de la întocmire şi constituie titlu
executoriu de la data comunicării.
(2) Împotriva procesului-verbal se poate face plângere, în termen de 15 zile de
la comunicare, la instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială a fost săvârşită
contravenţia.
Art. 102
Sumele încasate din amenzile contravenţionale, aplicate conform prezentei
legi, se fac venit la bugetul de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 101 şi art. 102 se abrogă.
Art. 103 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 103 prevedea:
„Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se
realizează prin secţiile de asigurări sociale sau, după caz, prin completele specializate pentru asigurări sociale, constituite la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel,
cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea
judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale se realizează
prin secţiile de conflicte de muncă şi asigurări sociale constituite la nivelul tribunalelor şi
curţilor de apel”.
Art. 104 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 104 prevedea:
„În primă instanţă tribunalele soluţionează litigii privind:
a) modul de calcul al contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi
boli profesionale, precum şi majorarea sau micşorarea cotei de contribuţie;
b) înregistrarea şi evidenţa contribuţiei de accidente de muncă şi boli
profesionale;
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c) încadrarea într-o clasă de risc a angajatorului;
d) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile la asigurări
pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
e) modul de stabilire şi de plată a prestaţiilor şi serviciilor cuvenite beneficiarilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
f) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor,
încheiate conform prezentei legi;
g) orice alte decizii ale asigurătorului, în conformitate cu prevederile prezentei
legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 104 se abrogă.
Art. 107 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 107 prevedea:
„Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicţia asigurărilor pentru
accidente de muncă şi boli profesionale se completează cu dispoziţiile Codului de
procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu orice
alte dispoziţii în materie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Prevederile prezentei legi referitoare la jurisdicţia asigurărilor pentru accidente de
muncă şi boli profesionale se completează cu dispoziţiile, cu dispoziţiile Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare”.
Art. 110 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 110 alin. (3) prevedea:
„(3) În baza documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea serviciilor
medicale acordate în caz de accident de muncă şi boală profesională de către
furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de
sănătate, servicii care fac obiectul contractelor încheiate între aceştia, se suportă din
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar ulterior
contravaloarea acestora se recuperează din sumele prevăzute cu această destinaţie
în bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu termenele şi condiţiile
prevăzute în cuprinsul normelor metodologice de aplicare a prezentei legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 110, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) În baza documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale
acordate în caz de accident de muncă şi boală profesională de către furnizorii de servicii
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medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, servicii care fac
obiectul contractelor încheiate între aceştia, se suportă din bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate, iar ulterior contravaloarea acestora se recuperează din
sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale în bugetul
asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu termenele şi condiţiile prevăzute în cuprinsul
normelor metodologice de aplicare a prezentei legi”.
Art. 110 alin. (5), (6) şi (7) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 110 alin. (5), (6) şi (7) prevedeau:
„(5) În situaţia persoanelor internate în unităţi sanitare cu personalitate juridică
şi secţii de boli profesionale în cursul anului 2006, pentru care se infirmă caracterul
profesional al bolii, contravaloarea serviciilor medicale acordate acestora şi
validate de casele de asigurări de sănătate se suportă din sumele prevăzute cu
această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat, contravaloarea acestora
urmând a se recupera, prin decontare în baza actelor justificative, din bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în conformitate cu
prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
(6) Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător şi pentru perioadele
ulterioare anului 2006.
(7) Decontarea contravalorii serviciilor medicale confirmate în condiţiile
alin. (5), între casele de asigurări de sănătate şi casele teritoriale de pensii, se
efectuează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în
limita indicatorilor cuprinşi în contractele de furnizare de servicii pentru boli
profesionale, în conformitate cu prevederile normelor metodologice de aplicare a
prezentei legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 110, alin. (5), (6) şi (7) se abrogă.
Art. 110 alin. (11) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 110 alin. (11) prevedea:
„(11) Rambursarea serviciilor medicale acordate lucrătorilor asiguraţi conform
prevederilor legislaţiei române se va realiza în conformitate cu facturile şi
documentele justificative trimise de instituţiile competente ale ţărilor membre
Uniunii Europene sau ale ţărilor prevăzute în acordurile bilaterale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 110, alin. (11) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(11) Rambursarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale acordate lucrătorilor
prevăzuţi la art. 15 alin (2) se va realiza în conformitate cu formularele stabilite în acest
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scop prin regulamentele europene de coordonare a securităţii sociale sau prin negocierile
purtate cu ţările cu care România are încheiate acorduri şi aranjamente bilaterale, la nivelul
cheltuielilor reale realizate în ţările respective”.
Art. 110 alin. (16)-(19) din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 110, după alin. (15) se introduc patru noi
alineate, alin. (16)-(19), cu următorul cuprins:
„(16) Cheltuielile efectuate de către unităţile sanitare cu personalitate juridică în
cadrul cărora funcţionează secţii/compartimente de boli profesionale/medicina muncii şi/sau
cabinete de medicina muncii în vederea tratării cazurilor de boli la care se confirmă
caracterul profesional se suportă din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul
asigurărilor sociale de stat.
(17) Cheltuielile de transport, respectiv transportul medical asistat până la o instituţie
spitalicească din România sau până la domiciliul victimei unui accident de muncă sau a
unei boli profesionale, petrecute pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii
Europene/Comunitatea Economică Europeană şi Confederaţiei Elveţiene sau al unui stat cu
care România are încheiat un acord bilateral, vor fi suportate de angajatorul care a dispus
deplasarea asiguratului, victimă a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, în
afara graniţelor ţării.
(18) Posesorii documentului portabil DA1, asiguraţi în alt stat membru al UE/SEE şi
Confederaţiei Elveţiene la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, sunt asimilaţi asiguraţilor prezentei legi şi beneficiază de servicii medicale
acordate de furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu casele de
asigurare de sănătate, care se decontează conform prevederilor alin. (3).
(19) Serviciile medicale acordate conform alin. (18) vor fi decontate de către casele
teritoriale de pensii pe baza costurilor reale, iar contravaloarea acestora se va recupera de
către casele teritoriale de pensii de la instituţiile competente din statele membre ale UE/SEE
şi Confederaţiei Elveţiene la care sunt asiguraţi posesorii documentului”.
Art. 111 din Legea nr. 346/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 111 prevedea:
„(1) În perioada 1 ianuarie 2003 – 31 decembrie 2004 contribuţiile de asigurări
pentru accidente de muncă şi boli profesionale sunt destinate exclusiv constituirii
fondului iniţial necesar pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale.
(2) Cota de contribuţie datorată de angajatori şi de persoanele fizice care
încheie contracte individuale de asigurare este de 0,5%, indiferent de clasa de risc.
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(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, CNPP va administra fondurile
sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale prin
structurile înfiinţate pentru acest scop”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 111 se abrogă.
Alte prevederi din O.U.G. nr. 103/2017
Potrivit art. III din O.U.G. nr. 103/2017, respectiva ordonanţă de urgenţă intră
în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Conform art. IV din O.U.G. nr. 103/2017, dispoziţiile art. 99 din Legea
nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale,
republicată, prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile, intră în vigoare
în termen de 30 zile de la data publicării respectivei ordonanţe de urgenţă.
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII
PUBLICE – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 103/2017)

De Redacţia ProLege
Actul
modificat

Legea nr.
263/2010
(M. Of. nr. 852
din 20
decembrie
2010; cu modif.
ult.)

Actul
modificator

Sumar

O.U.G. nr.
103/2017
(M. Of. nr.
1010 din 20
decembrie
2017)

– modifică: art. 3 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. c),
e) şi f), art. 3 alin. (1) lit. l), art. 3 alin. (2), art. 4 alin.
(2), art. 6 alin. (1) pct. I lit. a), art. 6 alin. (1) pct. I lit.
d), art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 6 alin. (2), art. 7 alin.
(1) şi (3), art. 10, art. 11, art. 13, art. 15 alin. (2) şi (3),
art. 17 alin. (1), art. 18, art. 20 alin. (2), art. 23, art.
27, art. 31, art. 32, art. 33, art. 36, art. 37 alin. (1), art.
39, art. 40, art. 41, art. 42, art. 44, art. 45, art. 50, art.
52, art. 55 alin. (1) lit. b), denumirea primei coloane
a tabelului nr. 2 din art. 55 alin. (1) lit. b), art. 55
alin. (2), art. 60 alin. (3), art. 62 alin. (3), art. 65 alin.
(3), partea introductivă a alin. (1) din art. 68, art. 68
alin. (2), art. 70, art. 71 alin. (1)-(3), (6) şi (9), art. 75,
art. 78 alin. (1) şi (2), art. 79 alin. (2), art. 80, art. 81
alin. (3), art. 86 alin. (2), art. 87, art. 88, art. 92, art.
95 alin. (1), art. 96 alin. (2) şi (3), art. 97 alin. (1) lit.
b), art. 98 alin. (3), art. 99 alin. (3), art. 100, art. 103
alin. (2) şi (3), art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (3) lit.
a), art. 105, art. 106 alin. (1) şi (4), art. 107 alin. (1) şi
(3), art. 109, art. 110, art. 111 alin. (1) şi (3), art. 112,
art. 113 alin. (3), art. 116, art. 117, art. 119, art. 122
alin. (5) şi (6), partea introductivă şi lit. c) din art.
129 alin. (1), titlul cap. VI, art. 131 alin. (8), titlul
secţ. 1 din cap. VI, art. 133 alin. (1), (5), (6), (8) şi
(10), art. 134 alin. (2), art. 136 alin. (1) şi (2), titlul
secţ. a 2-a din cap. VI, art. 138 lit. b), e), l), m) şi o),
partea introductivă şi lit. a), b) şi j) din art. 139, art.
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141 alin. (1), art. 144 lit. i), art. 145 alin. (1) lit. a), art.
146, art. 149 alin. (1), art. 150, art. 151 alin. (1), art.
153 lit. a)-e) şi g), art. 154 alin. (1), art. 159 alin. (3),
art. 160 alin. (2), art. 164 alin. (2), art. 164 alin. (5) lit.
b), art. 172 alin. (2), art. 175, art. 179, art. 181, art.
182, art. 184 alin. (1), art. 185, art. 192 alin. (2)
– introduce: art. 3 alin. (1) lit. w), x) şi y), art. 12 alin.
(3), art. 15 alin. (3^1), art. 20 alin. (3^1) şi (3^2), art.
51 alin. (2)-(5), art. 68 alin. (1^1), art. 77 alin. (4), art.
139 d^1), art. 162^1, art. 185^1, art. 192^1
– abrogă: art. 3 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. i),
art. 3 alin. (1) lit. q), art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), art. 6
pct. V, art. 8 şi art. 9, art. 14, art. 20 alin. (3), art. 28
alin. (2), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. c), art. 34,
art. 35, art. 38, art. 43, art. 46, art. 48, art. 49 alin. (1)
lit. g), art. 54, art. 62 alin. (2), art. 65 alin. (2), art.
101, art. 103 alin. (5), art. 128, art. 129 alin. (1), lit. a),
art. 132, art. 135, art. 136 alin. (4), art. 137 alin. (2),
art. 138 lit. c), d), h), i), k) şi n), art. 139 lit. d)-h) şi
m), art. 140 alin. (3), art. 141 alin. (3), art. 144 lit.
a)-f), h) şi j)-p), art. 145 alin. (1), lit. b) şi c), art. 148
alin. (2), art. 153 lit. f) şi j), art. 159 alin. (2), art. 162
alin. (6), art. 163 alin. (4), art. 167, art. 172 alin. (3),
art. 177, art. 184 alin. (2), art. 186, anexa nr. 6

În M. Of. nr. 1010 din 20 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 103/2017
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
asigurărilor sociale.
Art. I din O.U.G. nr. 103/2017 prevede faptul că Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif.
ult.), se modifică şi se completează după cum urmează:
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin O.U.G.
nr. 103/2017.
Art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. a) prevedea:
„(1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
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a) asigurat – persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să
plătească contribuţia individuală de asigurări sociale, precum şi persoana fizică ce
achită, în nume propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform prezentei legi;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„a) asigurat – persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să
plătească contribuţia de asigurări sociale, precum şi persoana fizică ce achită, în nume
propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform prezentei legi;”.
Art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. b) prevedea:
„b) case de pensii sectoriale – casele de pensii care funcţionează în subordinea
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi
Serviciului Român de Informaţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind
protecţia informaţiilor clasificate în instituţiile din sistemul naţional de apărare
naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. b) se abrogă.
Art. 3 alin. (1) lit. c), e) şi f) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. c), e) şi f) prevedeau:
„c) contract de asigurare socială – contractul încheiat voluntar între persoane
fizice şi casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii;
(…)
e) declaraţie individuală de asigurare – documentul depus la casele teritoriale
de pensii, pe baza căruia se înregistrează în sistemul public de pensii persoanele
care desfăşoară activităţi independente, asigurate obligatoriu prin efectul legii în
sistemul public de pensii;
f) declaraţie nominală de asigurare – declaraţia privind evidenţa nominală a
asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. c), e) şi f) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
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„c) contract de asigurare socială – contractul încheiat, voluntar, între persoane fizice şi
casele teritoriale de pensii în scopul asigurării în sistemul public de pensii în vederea
obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau în vederea completării venitului asigurat
utilizat la calculul acestei categorii de pensie;
(…)
e) declaraţie individuală de asigurare – declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează
declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente şi care
constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabileşte, în sistemul
public de pensii, stagiul de cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu anual;
f) declaraţie nominală de asigurare – declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează
declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor care
constituie, pentru aceste persoane, documentul pe baza căruia se stabileşte stagiul de
cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu anual;”.
Art. 3 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. i) prevedea:
„i) locuri de muncă în alte condiţii – locurile de muncă şi activităţi din
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale care implică
pericol permanent de vătămare corporală gravă, invaliditate, mutilare, suprimare a
vieţii sau de pierdere a libertăţii – captivitate, terorism, răpiri, luări ca ostatici ori
alte asemenea situaţii – şi pentru care nu se pot lua măsuri de prevenire ori de
protecţie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. i) se abrogă.
Art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. l) prevedea:
„l) punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat
prin raportarea câştigului salarial brut lunar/soldei brute lunare sau, după caz, a
venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări
sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul
Naţional de Statistică;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. l) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„l) punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin
raportarea câştigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a
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constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut
din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică;”.
Art. 3 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. q) prevedea:
„q) stagiu de cotizare în specialitate – perioada în care o persoană din sistemul
naţional de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din
sistemul administraţiei penitenciare s-a aflat în una dintre următoarele situaţii:
1. a avut calitatea de cadru militar în activitate;
2. a îndeplinit serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus,
elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de
învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională
pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar;
3. a fost concentrată sau mobilizată ca rezervist;
4. a fost în captivitate;
5. a avut calitatea de funcţionar public cu statut special în instituţiile din
sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi din
sistemul administraţiei penitenciare;
6. a avut calitatea de militar angajat pe bază de contract şi/sau de soldat şi
gradat voluntar;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), lit. q) se abrogă.
Art. 3 alin. (1) lit. w), x) şi y) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3 alin. (1), după lit. v) se introduc trei noi
litere, lit. w), x) şi y), cu următorul cuprins:
„w) câştig salarial brut/salariu lunar brut – veniturile din salarii sau asimilate
salariilor care au constituit/constituie baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale,
conform legislaţiei în vigoare pentru perioadele ulterioare datei de 31 martie 2001;
x) nevăzător – persoana care prezintă deficienţă vizuală gravă, din cauza căreia este
încadrată în grad de handicap grav;
y) venituri din activităţi dependente – venituri din salarii şi venituri asimilate
salariilor”.
Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 alin. (2) prevedea:
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„(2) În sensul prezentei legi, prin câştig salarial brut/soldă brută/salariu lunar
brut se înţelege veniturile din salarii sau asimilate salariilor care se supun
impozitului pe venit, conform prevederilor Codului fiscal”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3, alin.(2) se abrogă.
Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 4 alin. (2) prevedea:
„(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP şi prin
casele de pensii sectoriale, care se înfiinţează, funcţionează şi îndeplinesc atribuţiile
prevăzute de prezenta lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Administrarea sistemului public de pensii se realizează prin CNPP, care
funcţionează şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de prezenta lege”.
Art. 6 alin. (1) pct. I, lit. a) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) prevedea:
„(1) În sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de
muncă, inclusiv soldaţii şi gradaţii voluntari;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1) pct. I, lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„I. a) persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă;”.
Art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) prevedea:
„c) cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari, poliţiştii şi
funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1) pct. I, lit. c) se abrogă.
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Art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) prevedea:
„d) persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele
salariale, din drepturi de autor şi drepturi conexe definite potrivit art. 7 alin. (1)
pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi din contracte/convenţii încheiate potrivit Codului civil”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1) pct. I, lit. d) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„d) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează
contribuţie de asigurări sociale, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal”.
Art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) pct. IV prevedea:
„IV. persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an
calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre
situaţiile următoare:
a) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de
management;
b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;
c) persoane fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice;
d) persoane angajate în instituţii internaţionale, dacă nu sunt asiguraţii
acestora;
e) alte persoane care realizează venituri din activităţi profesionale;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1), pct. IV se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente, pentru care se
datorează contribuţie de asigurări sociale, conform prevederilor Codului fiscal”.
Art. 6 pct. V din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 pct. V prevedea:
„V. cadrele militare trecute în rezervă, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare ale căror raporturi de serviciu au
încetat, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale,
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care beneficiază de ajutoare lunare ce se asigură din bugetul de stat, în condiţiile
legii;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6, pct. V se abrogă.
Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea:
„(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de
asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, notarii, personalul clerical şi
cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul
public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi
completeze venitul asigurat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract
de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă şi, după caz, în
vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie”.
Art. 7 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) şi (3) prevedeau:
„(1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii
prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, denumite în continuare angajatori, instituţiile
care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin.
(1) pct. III, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor pentru persoanele
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V sunt obligate să întocmească şi să depună
declaraţia nominală de asigurare.
(…)
(3) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1)
şi (2) sunt prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi
la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, denumite în continuare angajatori, precum şi instituţiile care
efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III sunt
obligate să întocmească şi să depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală de
asigurare.
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(…)
(3) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2)
sunt prevăzute în Codul fiscal”.
Art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 8 şi art. 9 prevedeau:
„Art. 8
(1) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, controlează modul în care
angajatorii, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj
respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi depunerea declaraţiei nominale de
asigurare şi a obligaţiilor de plată, precum şi respectarea termenelor de depunere.
(2) Casele de pensii sectoriale controlează modul în care angajatorii din
domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale respectă
dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea declaraţiei nominale de
asigurare, precum şi termenele de transmitere.
Art. 9
(1) Angajatorii, precum şi instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj
sunt obligate să pună la dispoziţia reprezentanţilor CNPP şi ai caselor teritoriale de
pensii toate documentele necesare verificării legalităţii şi corectitudinii datelor
înscrise în declaraţia nominală de asigurare şi a obligaţiilor de plată către bugetul
asigurărilor sociale de stat.
(2) Angajatorii din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei
naţionale au obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor caselor de pensii
sectoriale toate documentele necesare verificării legalităţii şi corectitudinii datelor
înscrise în declaraţia nominală de asigurare şi a obligaţiilor de plată către bugetul
asigurărilor sociale de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 8 şi art. 9 se abrogă.
Art. 10 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 prevedea:
„(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, declaraţia nominală de
asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2) constituie documentul pe baza căruia se
stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul mediu anual
pentru asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia persoanelor prevăzute la
art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), declaraţia
prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2) constituie singurul document pe baza căruia se
stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual de la
data intrării în vigoare a prezentei legi.
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(3) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (1) şi (2), derularea
raporturilor de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia
nominală de asigurare, în vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului
anual, pot fi valorificate şi alte acte doveditoare, întocmite în condiţiile legii.
(4) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (3) revine
persoanei în cauză”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru perioadele de după 31 martie 2001, informaţiile preluate din declaraţia
nominală de asigurare prevăzută la art. 7 alin. (1) şi (2), precum şi din declaraţia privind
evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale
de stat, prevăzută de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie elementele pe baza
cărora se stabileşte stagiul de cotizare în sistemul public de pensii şi punctajul anual pentru
asiguraţii sistemului public de pensii.
(2) În situaţiile în care, pentru perioadele prevăzute la alin. (1), derularea raporturilor
de muncă sau de serviciu nu poate fi dovedită prin declaraţia nominală de asigurare, în
vederea stabilirii stagiului de cotizare şi a punctajului anual, pot fi valorificate şi alte acte
doveditoare, întocmite în condiţiile legii.
(3) Obligaţia prezentării actelor doveditoare prevăzute la alin. (2) revine persoanei în
cauză”.
Art. 11 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 prevedea:
„(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV care au cel puţin vârsta de 18
ani sunt obligate să se asigure pe baza declaraţiei individuale de asigurare.
(2) Declaraţia individuală de asigurare se depune în termen de 30 de zile de la
data încadrării în situaţia prevăzută la alin. (1) la casa teritorială de pensii
competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei.
(3) Venitul lunar asigurat pentru persoanele menţionate la alin. (1) este cel
stabilit prin declaraţia individuală de asigurare şi nu poate fi mai mic decât suma
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat şi mai mare decât valoarea corespunzătoare a
de 5 ori câştigul salarial mediu brut.
(4) Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare
persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre
categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.
(5) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. VI declararea
contribuţiilor individuale de asigurări sociale se face de către plătitorul de venit.
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Declaraţia este similară celei nominale privind evidenţa asiguraţilor şi a obligaţiilor
de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat şi are acelaşi regim juridic cu
aceasta (alineatul a fost abrogat prin O.U.G. nr. 117/2010 la 30/12/2010).
(6) Sub aspectul declarării, calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiilor individuale
de asigurări sociale, plătitorul de venit prevăzut la alin. (5) este asimilat
angajatorului (alineatul a fost abrogat prin O.U.G. nr. 117/2010 la 30/12/2010).
(7) Plătitorii de venit prevăzuţi la alin. (5) nu au obligaţia depunerii declaraţiei
pentru persoanele care au şi calitatea de pensionari ori sunt asiguraţi în alte
sisteme neintegrate sistemului public de pensii (alineatul a fost abrogat prin
O.U.G. nr. 117/2010 la 30/12/2010)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate în sistemul public de
pensii pe baza declaraţiei individuale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent.
(2) Termenele şi modalităţile de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) sunt
prevăzute în Codul fiscal”.
Art. 12 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Contractul de asigurare socială se reziliază din iniţiativa casei teritoriale de pensii,
în cazul neplăţii contribuţiei de asigurări sociale pentru o perioadă de 6 luni consecutive”.
Art. 13 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13 prevedea:
„(1) Venitul asigurat înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în
contractul de asigurare socială poate fi modificat prin depunerea unei comunicări
de modificare a declaraţiei individuale de asigurare ori, după caz, prin încheierea
unui act adiţional la contractul de asigurare socială.
(2) Declaraţia individuală de asigurare şi contractul de asigurare socială
constituie titluri de creanţă şi devin titluri executorii la data la care creanţa
bugetară este scadentă, conform legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din
iniţiativa asiguratului, prin încheierea unui act adiţional la contractul de asigurare socială.
(2) Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială în baza căruia se
calculează contribuţia de asigurări sociale se modifică, din iniţiativa asiguratorului,
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respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul
lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege”.
Art. 14 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 14 prevedea:
„(1) În situaţia în care pe parcursul derulării asigurării în baza declaraţiei
individuale de asigurare se face dovada că există perioade în care nu se realizează
venituri, la cererea asiguratului sau din iniţiativa casei teritoriale de pensii,
declaraţia poate fi suspendată.
(2) Pentru perioadele de suspendare prevăzute la alin. (1) nu se datorează
contribuţie de asigurări sociale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 14 se abrogă.
Art. 15 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 15 alin. (2) şi (3) prevedeau:
„(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români,
cetăţenii Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European,
ai Elveţiei şi pentru străinii care au înregistrată rezidenţa/şederea în România,
precum şi ale persoanelor pentru care CNPP şi casele de pensii sectoriale
întocmesc documentaţii de plată şi/sau efectuează plata unor prestaţii sociale sunt
furnizate acestora gratuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz.
(3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP şi a
caselor de pensii sectoriale, şi de oricare altă autoritate, instituţie publică sau altă
instituţie care deţine astfel de informaţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 15, alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Datele cu caracter personal actualizate pentru toţi cetăţenii români, cetăţenii
Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Confederaţiei
Elveţiene şi pentru străinii care au înregistrată rezidenţa/şederea în România, precum şi ale
persoanelor pentru care CNPP întocmeşte documentaţii de plată şi/sau efectuează plata
unor prestaţii sociale sunt furnizate acesteia gratuit de către Ministerul Afacerilor Interne,
prin Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, după caz.
(3) Datele prevăzute la alin. (2) sunt furnizate gratuit, la cererea CNPP, şi de oricare
altă autoritate, instituţie publică sau altă instituţie care deţine astfel de informaţii”.
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Art. 15 alin. (3^1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (3^1), cu următorul cuprins:
„(3^1) În vederea realizării atribuţiilor privind evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de
asigurări sociale, CNPP şi casele teritoriale de pensii pot efectua, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare, pe bază de protocoale, schimburi de informaţii cu alte
instituţii publice şi autorităţi”.
Art. 16, lit. b) şi d) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16, lit. b) şi d) prevedeau:
„Constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii:
b) vechimea în serviciu recunoscută pentru stabilirea pensiilor, în cazul
persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), până la intrarea în vigoare a
prezentei legi;
(…)
d) perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 şi data intrării în vigoare a prezentei
legi, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16, lit. b) şi d) se abrogă.
Art. 17 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 17 alin. (1) prevedea:
„(1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în
muncă sau la vechimea în serviciu acordată în baza legislaţiei anterioare datei de 1
aprilie 2001 pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, respectiv în condiţii
deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 6
alin. (1) pct. I lit. c)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Constituie stagiu de cotizare şi perioada suplimentară la vechimea în muncă
acordată pentru perioadele realizate în grupa I, a II-a, în baza legislaţiei anterioare datei de
1 aprilie 2001, respectiv pentru perioadele realizate în condiţii speciale şi condiţii deosebite
de muncă;”.
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Art. 18 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 18 prevedea:
„Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform
legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte
condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la
vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după
cum urmează:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă;
c) 12 luni pentru fiecare an lucrat în alte condiţii de muncă aşa cum sunt
reglementate la art. 29 alin. (2)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, conform legii,
stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite sau în condiţii speciale se acordă perioade
suplimentare la vechimea în muncă, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale,
după cum urmează:
a) 3 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii deosebite de muncă;
b) 6 luni pentru fiecare an lucrat în condiţii speciale de muncă”.
Art. 20 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 20 alin. (2) prevedea:
„(2) Guvernul elaborează anual, pe baza propunerilor CNPP şi ale instituţiilor
care au în subordine case de pensii sectoriale, proiectul legii bugetului asigurărilor
sociale de stat, pe care îl supune spre aprobare Parlamentului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 20, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) CNPP înaintează anual Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale propunerile
pentru elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru partea de
cheltuieli”.
Art. 20 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 20 alin. (3) prevedea:
„(3) Casele de pensii sectoriale elaborează propuneri pentru bugetul
asigurărilor sociale de stat şi le transmit instituţiilor publice în subordinea cărora
funcţionează”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 20, alin. (3) se abrogă.
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Art. 20 alin. (3^1) şi (3^2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (3) se introduc două noi
alineate, alin. (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
„(3^1) CNPP are calitatea de creditor bugetar numai pentru veniturile bugetare pe
care le administrează, reprezentând contribuţii sociale datorate de persoanele fizice
asigurate pe bază de contract de asigurare socială, precum şi alte venituri ale bugetului
asigurărilor sociale de stat, conform legii.
(3^2) CNPP şi unităţile din subordinea acesteia efectuează cheltuieli în limita aprobată
prin buget şi a creditelor bugetare deschise, în condiţiile legii”.
Art. 23 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 23 prevedea:
„(1) În termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi, Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF, CNPP şi casele de pensii
sectoriale au obligaţia să coreleze bazele proprii de date pentru realizarea unei
evidenţe corecte şi unitare a drepturilor şi obligaţiilor participanţilor la sistemul
public de pensii, precum şi la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.
(2) CNPP, casele de pensii sectoriale şi ANAF au obligaţia să îşi transmită
reciproc informaţiile referitoare la sumele reprezentând contribuţia de asigurări
sociale, declarate şi, respectiv, plătite de angajatori.
(3) CNPP, casele de pensii sectoriale şi ANAF, pe baza informaţiilor prevăzute
la alin. (2), identifică situaţiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale
privind declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile
prevăzute de lege.
(4) Instituţiile prevăzute la alin. (3) îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la
informaţiile referitoare la declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale din
bazele de date pe care le au în administrare.
(5) Anual, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF transmite CNPP
veniturile realizate de persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri
din salarii sau asimilate acestora”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia acelora care au încheiat
contracte de asigurare socială, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în
continuare ANAF, are obligaţia de a transmite CNPP informaţiile necesare stabilirii, în
sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat şi a punctajului lunar, în vederea
acordării prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege. Informaţiile necesare,
precum şi procedura de transmitere a acestora se stabileşte prin protocol încheiat între
ANAF şi CNPP.
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(2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) îşi acordă reciproc şi gratuit accesul la informaţiile
referitoare la declararea/achitarea contribuţiilor de asigurări sociale din bazele de date pe
care le au în administrare.
(3) Anual, după depunerea declaraţiilor fiscale, ANAF transmite CNPP veniturile
realizate de persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii sau
asimilate salariilor”.
Art. 27 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 27 prevedea:
„(1) În sistemul public de pensii sunt contribuabili, după caz:
a) asiguraţii care datorează contribuţii individuale de asigurări sociale;
b) angajatorii şi instituţiile care efectuează plata ajutoarelor în situaţia
persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V;
c) persoanele juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi la
art. 6 alin. (1) pct. I lit. d) şi pct. II, asimilate angajatorului în condiţiile prezentei
legi;
d) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care administrează
bugetul asigurărilor pentru şomaj, instituţie care, pentru şomeri, este asimilată
angajatorului;
e) persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează contribuţii de
asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, respectiv:
a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, precum şi
cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente;
b) persoanele juridice şi fizice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile
asimilate angajatorilor.
(2) Sunt contribuabili ai sistemului public de pensii şi persoanele fizice care sunt
asigurate, conform prezentei legi, pe baza contractului de asigurare socială.
(3) Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt prevăzute în Codul fiscal”.
Art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 263/2010
(modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 28 alin. (2), art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (1) lit. c)
prevedeau:
„Art. 28
(…)
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(2) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), condiţiile în care se
desfăşoară activitatea pot fi normale, deosebite, speciale şi alte condiţii de muncă.
Art. 29
(…)
(2) În domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale,
încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se
realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de H.G. nr.
1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi a activităţilor cu condiţii
deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în
activitate, cu modificările ulterioare, şi de H.G. nr. 1.822/2004 privind stabilirea
locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii,
specifice pentru poliţişti, cu modificările ulterioare.
Art. 30
(1) În sensul prezentei legi, locurile de muncă în condiţii speciale sunt cele din:
(…)
c) activităţile din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei
naţionale, prevăzute de actele normative cu regim clasificat emise până la data
intrării în vigoare a prezentei legi;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 28, alin. (2) se abrogă; la art. 29, alin. (2) se
abrogă şi de asemenea la art. 30 alin. (1), lit. c) se abrogă.
Art. 31 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 31 prevedea:
„(1) Contribuţia de asigurări sociale se datorează din momentul încadrării în
una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) sau de la data încheierii contractului
de asigurare socială.
(2) Contribuţia individuală de asigurări sociale se datorează de asiguraţii
prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II.
(3) Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) datorează integral
cota de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de
muncă, stabilită prin lege.
(4) Contribuţia de asigurări sociale pentru şomeri se suportă integral din
bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei stabilite pentru condiţii normale
de muncă, cu excepţia plăţilor compensatorii şi a veniturilor de completare
acordate salariaţilor din industria de apărare, în perioada de reducere temporară a
activităţii.
(5) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi
compensatorii se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj la nivelul cotei
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contribuţiei individuale de asigurări sociale, cu excepţia cazurilor în care, prin lege,
se dispune altfel.
(6) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin.
(1) pct. V se suportă integral din bugetul de stat, la nivelul cotei stabilite pentru
condiţii normale de muncă.
(7) Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. VI datorează contribuţia de
asigurări sociale la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări sociale.
(8) Nu datorează contribuţia individuală de asigurări sociale persoanele
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI lit. a) pentru veniturile realizate din această
calitate în mod ocazional, atunci când pe lângă acestea realizează şi venituri de
natură salarială.
(9) În mod facultativ, la cerere, persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. VI
pot achita contribuţia de asigurări sociale la nivelul întregii cote a contribuţiei de
asigurări sociale, stabilite de lege pentru condiţii normale de muncă (alineatul a
fost abrogat prin O.U.G. nr. 117/2010 la 30/12/2010).
(10) Contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabilii prevăzuţi la art.
27 alin. (1) nu se impozitează”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În situaţia contractului de asigurare socială contribuţia de asigurări sociale se
datorează de la data încheierii acestuia, în aceeaşi cotă prevăzută de Codul fiscal pentru
persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii
contribuţiei de asigurări sociale, în înţelesul Codului Fiscal.
(2) Asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) datorează cota de contribuţie de asigurări
sociale conform prevederilor Codului fiscal”.
Art. 32 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 32 prevedea:
„(1) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale datorată de către
asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, respectiv de către angajatorii
acestora se fac lunar de către angajatori.
(2) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri se fac lunar
de către instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, iar în
situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V, de către instituţia care achită
drepturile respective.
(3) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art.
6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) se face lunar de către aceştia sau, în numele lor, de către
orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi.
(4) Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art.
6 alin. (2), se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.
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(5) Calculul şi plata contribuţiei individuale de asigurări sociale pentru
perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de
sănătate se efectuează, după caz, de către:
a) angajator, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II;
b) instituţia abilitată de lege să efectueze plăţi din bugetul asigurărilor pentru
şomaj, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III;
c) casa de asigurări de sănătate, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct.
IV. î
(6) Calculul şi plata contribuţiei individuale de asigurări sociale datorate de
asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. VI se fac de către plătitorul de venit
(alineatul a fost abrogat prin O.U.G. nr. 117/2010 la 30/12/2010)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6
alin. (2) se face lunar de către aceştia sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în
contul casei teritoriale de pensii la care sunt asiguraţi, în baza contractului de asigurare.
(2) Plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6
alin. (2), se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni”.
Art. 33 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 33 prevedea:
„Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul
asiguraţilor este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul asiguraţilor
sistemului public de pensii, cu excepţia acelora care sunt asiguraţi în baza contractului de
asigurare socială, este prevăzută în Codul fiscal”.
Art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 34 şi art. 35 prevedeau:
„Art. 34
Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator
este prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 35
(1) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru şomeri este
prevăzută în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
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(2) Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. V o constituie cuantumul ajutoarelor lunare, plătite
din bugetul de stat, în condiţiile legii.
(3) Prevederile art. 33 alin. (3) se aplică şi pentru situaţiile prevăzute la alin. (1)
şi (2)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 34 şi 35 se abrogă.
Art. 36 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 36 prevedea:
„Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii
prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat,
înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială,
dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de 5
ori valoarea acestuia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi
la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare
socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale”.
Art. 37 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 37 alin. (1) prevedea:
„(1) Nu se datorează contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor expres
exceptate, prevăzute în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 37, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Nu se datorează contribuţie de asigurări sociale asupra sumelor expres exceptate,
prevăzute în Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 38 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 38 prevedea:
„(1) Sumele reprezentând ajutor de deces, care se plătesc de angajator
asiguraţilor, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul asigurărilor sociale, se
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reţin de acesta din contribuţiile de asigurări sociale datorate pentru luna
respectivă.
(2) Sumele reprezentând ajutor de deces plătite de angajator asiguraţilor,
potrivit prevederilor prezentei legi, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de
acesta în luna respectivă se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa
teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia, respectiv de la casa de
pensii sectorială”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 38 se abrogă.
Art. 39 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 39 prevedea:
„(1) Contribuţia individuală de asigurări sociale prevăzută de lege se virează
lunar de către angajator, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care acesta
este luat în evidenţă ca plătitor de impozite şi taxe, împreună cu contribuţia de
asigurări sociale pe care acesta o datorează în calitate de contribuabil bugetului
asigurărilor sociale de stat.
(2) Contribuţia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din
contribuţia individuală de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se
transmite de CNPP şi de casele de pensii sectoriale fondurilor de pensii
administrate privat.
(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii
au depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP şi casele de pensii sectoriale
transmit fiecărui administrator lista nominală de virare a sumelor către fondul de
pensii pe care acesta îl administrează.
(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care
angajatorul a depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP şi casele de pensii
sectoriale virează către fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul
asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuţiile individuale datorate
acestor fonduri”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Contribuţia de asigurări sociale prevăzută de lege pentru persoanele fizice care au
calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale
conform Codului fiscal se plăteşte lunar de către angajator împreună cu contribuţia de
asigurări sociale pe care acesta o datorează, după caz, în calitate de contribuabil, bugetului
asigurărilor sociale de stat.
(2) Contribuţia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuţia de
asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru
care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale datorată la sistemul public de
pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.
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(3) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care plătitorii au
depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP transmite fiecărui administrator lista
nominală de virare a sumelor către fondul de pensii pe care acesta îl administrează.
(4) Lunar, până cel târziu în data de 20 a lunii următoare celei în care angajatorul a
depus declaraţia nominală de asigurare, CNPP virează către fiecare fond de pensii
administrat privat, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând
contribuţiile datorate acestor fonduri”.
Art. 40 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 40 prevedea:
„(1) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), termenul
de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare
celei pentru care se datorează plata.
(2) Pentru ceilalţi asiguraţi ai sistemului public de pensii termenul de plată a
contribuţiei de asigurări sociale este prevăzut în Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), termenul de plată a contribuţiei
de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează
plata.
(2) Pentru ceilalţi asiguraţi ai sistemului public de pensii termenul de plată a
contribuţiei de asigurări sociale este prevăzut în Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Art. 41 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 41 prevedea:
„(1) Activitatea privind administrarea creanţelor provenind din contribuţii de
asigurări sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitate de
angajator sau de entităţile asimilate angajatorilor, precum şi constatarea şi
sancţionarea contravenţiilor se realizează de ANAF şi unităţile subordonate
acesteia, în baza prevederilor Codului de procedură fiscală.
(2) ANAF şi unităţile sale subordonate, CNPP şi casele de pensii sectoriale
colaborează şi fac schimb de informaţii privind colectarea şi, respectiv, declararea
contribuţiilor de asigurări sociale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Activitatea privind administrarea creanţelor provenind din contribuţii de
asigurări sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator sau
de entităţile asimilate angajatorilor, precum şi de persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct.
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IV, precum şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se realizează de organul fiscal
central, în baza prevederilor Codului de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) ANAF şi CNPP colaborează şi fac schimb de informaţii referitoare la
declararea/achitarea contribuţiilor de asigurări sociale”.
Art. 42 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 42 prevedea:
„Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), activitatea de
colectare a contribuţiilor se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, şi
de casele de pensii sectoriale, după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) activitatea de colectare a contribuţiilor
de asigurări sociale se realizează de CNPP, prin casele teritoriale de pensii”.
Art. 43 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 43 prevedea:
„În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contribuţiilor datorate bugetului
asigurărilor sociale de stat de persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin.
(2), casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită
pentru încasarea sumelor cuvenite, conform dispoziţiilor legale privind executarea
creanţelor bugetare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 43 se abrogă.
Art. 44 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 44 prevedea:
„(1) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2), neplata
contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut la art. 40 alin. (1) generează
plata unor dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate pentru fiecare zi de
întârziere, până la data achitării sumei datorate, inclusiv.
(2) Cota dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, prevăzute la alin. (1), se
stabileşte potrivit reglementărilor privind executarea creanţelor bugetare.
(3) Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la
bugetul asigurărilor sociale de stat şi se calculează fără zecimale, prin rotunjire la
leu.
(4) Calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere se efectuează de către
casele teritoriale de pensii.
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(5) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la neplata contribuţiei de asigurări
sociale, se completează cu prevederile legale privind executarea creanţelor
bugetare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În situaţia persoanelor asigurate pe baza contractului de asigurare socială, plata
cu întârziere a contribuţiei de asigurări sociale generează obligaţia de plată a unor dobânzi
şi penalităţi de întârziere, conform reglementărilor legale în materie. Cota dobânzilor şi
penalităţilor de întârziere este cea stabilită prin Codul de procedură fiscală.
(2) Sumele reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere se fac venit la bugetul
asigurărilor sociale de stat şi se calculează conform reglementărilor legale în materie.
(3) Calculul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere se efectuează de către casa
teritorială de pensii, competentă conform legii”.
Art. 45 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 45 prevedea:
„(1) Perioadele în care persoanele asigurate pe bază de declaraţie individuală
de asigurare sau contract de asigurare socială nu au achitat contribuţia de asigurări
sociale datorată nu se valorifică la stabilirea pensiilor până la achitarea acesteia,
inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente.
(2) În cazul în care asiguraţii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) pct. IV
au achitat contribuţia de asigurări sociale pentru perioadele pentru care aceasta nu
se datora, contribuţia nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la
stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea
perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de
către asigurat şi, după caz, de către angajator sau s-a datorat şi plătit de către asiguraţii
prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV.
(2) În situaţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (2), asigurate pe baza contractului
de asigurare socială, stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care
s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile şi
penalităţile de întârziere aferente.
(3) Dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate de persoanele prevăzute la alin. (2)
se încasează de către casa teritorială de pensii competentă”.
Art. 46, art. 48 şi art. 49 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin
O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 46, art. 48 şi art. 49 alin. (1) lit. g) prevedea:
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„Art. 46
Asiguraţii care fac dovada că nu se mai regăsesc în situaţiile pentru care
asigurarea este obligatorie, potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV, au obligaţia să depună la
casele teritoriale de pensii, în termen de 30 de zile de la modificarea situaţiei,
formularul-tip de încetare a asigurării individuale la sistemul public de pensii.
(…)
Art. 48
(1) În sistemul public de pensii, stagiul de cotizare se constituie din însumarea
perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de
stat de către angajator şi asigurat sau, după caz, s-a datorat şi plătit de către
asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2).
(2) Stagiul de cotizare corespunzător contribuţiei de asigurări sociale datorate
în condiţiile art. 31 alin. (5) se determină prin aplicarea asupra perioadei de
cotizare a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale şi
cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în
condiţii normale.
Art. 49
(1) În sistemul public de pensii se asimilează stagiului de cotizare şi perioadele
necontributive, denumite în continuare perioade asimilate, în care asiguratul:
(…)
g) a fost elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei
instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi
siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia
liceului militar”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 46, art. 48 şi art. 49 alin. (1) lit. g) se abrogă.
Art. 50 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 50 prevedea:
„(1) Stagiul de cotizare se certifică asiguraţilor, din oficiu, o dată la 2 ani, de
CNPP şi de casele de pensii sectoriale.
(2) Stagiul de cotizare se certifică şi la cererea asiguraţilor, contra cost. Tariful
serviciului respectiv se stabileşte anual de CNPP şi casele de pensii sectoriale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Stagiul de cotizare se certifică, la cererea asiguraţilor sistemului public de pensii, de
către CNPP/casele teritoriale de pensii”.
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Art. 51 alin. (2)-(5) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 51, după alin. (1) se introduc patru noi
alineate, alin. (2)-(5), cu următorul cuprins:
„(2) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de
pensii dintre cele prevăzute la alin. (1) optează pentru obţinerea uneia dintre acestea.
(3) Persoanele care îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea mai multor pensii de
serviciu/indemnizaţie pentru limită de vârstă, reglementate de legi cu caracter special,
optează pentru obţinerea uneia dintre acestea.
(4) Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulată cu o pensie de
serviciu/indemnizaţie pentru limită de vârstă reglementate de legi cu caracter special.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică situaţiei în care persoana îndeplineşte atât
condiţiile pentru acordarea pensiei din sistemul public de pensii, cât şi cele pentru
acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului
public de pensii”.
Art. 52 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 52 prevedea:
„Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc,
cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi
stagiul minim de cotizare sau în specialitate, după caz, prevăzute de prezenta
lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la
data pensionării, condiţiile privind vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de
cotizare prevăzute de prezenta lege”.
Art. 54 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 54 prevedea:
„(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), vârsta standard
de pensionare este de 60 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea
acestei vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare,
conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 6.
(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul minim
de cotizare în specialitate este de 20 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi.
Atingerea acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului minim de cotizare în
specialitate, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 6.
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(3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), stagiul complet
de cotizare este de 30 de ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea
acestui stagiu se realizează prin creşterea stagiului complet de cotizare, conform
eşalonării prevăzute în anexa nr. 6”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 54 se abrogă.
Art. 55 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr.
103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 55 alin. (1) lit. b) prevedea:
„(1) Persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie
pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare, după cum
urmează:
(…)
b) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de
cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001,
precum şi în situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă
încadrate în alte condiţii de muncă prevăzute la art. 29 alin. (2) şi în condiţii
speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 55 alin. (1), lit. b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) conform tabelului nr. 2, în situaţia persoanelor care au realizat stagii de cotizare în
grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum şi în
situaţia celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiţii
speciale prevăzute la art. 30 alin. (1);”.
Art. 55 alin. (1) lit. b), denumirea primei coloane a tabelului nr. 2 din Legea
nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 55 alin. (1) lit. b), denumirea primei coloane a
tabelului nr. 2 era:
„Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă, condiţii speciale şi alte
condiţii de muncă (ani împliniţi)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 55 alin. (1) lit. b), denumirea primei coloane
a tabelului nr. 2se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Stagiul de cotizare realizat în grupa I de muncă şi condiţii speciale (ani împliniţi)”.
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Art. 55 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 55 alin. (2) prevedea:
„(2) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) beneficiază de reducerile
prevăzute la alin. (1), dacă au realizat stagiul minim de cotizare în specialitate
prevăzut în anexa nr. 6”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 55, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Persoanele care au realizat stagii de cotizare atât în sistemul public de pensii, cât
şi în sisteme neintegrate acestuia beneficiază de reducerea vârstelor standard de pensionare,
în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), numai pentru stagiile de cotizare realizate în
sistemul public de pensii”.
Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 60 alin. (3) prevedea:
„(3) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (2) nu pot fi mai mici de
50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru
persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 60, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani
pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi”.
Art. 62 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 62 alin. (2) prevedea:
„(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru
obţinerea pensiei anticipate, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), este necesară
şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate, prevăzut în anexa nr. 6, şi
care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a
împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor
militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii
unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale
instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de
serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul
militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 62, alin. (2) se abrogă.
Art. 62 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 62 alin. (3) prevedea:
„(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se
iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) -c) şi g)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 62, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate nu se iau în
considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c)”.
Art. 65 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 65 alin. (2) prevedea:
„(2) În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), pentru
obţinerea pensiei anticipate parţiale, pe lângă condiţiile prevăzute la alin. (1), este
necesară şi realizarea stagiului minim de cotizare în specialitate, prevăzut în anexa
nr. 6, şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt trecute în rezervă/au încetat raporturile de serviciu ca urmare a
împlinirii limitei de vârstă în grad prevăzute de statutul cadrelor
militare/poliţiştilor/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare sau ca urmare a reorganizării unor unităţi şi a reducerii
unor funcţii din statele de organizare, precum şi pentru alte motive sau nevoi ale
instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
b) sunt trecute în rezervă sau direct în retragere/au încetat raporturile de
serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru serviciul
militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 65, alin. (2) se abrogă.
Art. 65 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 65 alin. (3) prevedea:
„(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate
parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1)
lit. a) -c) şi g)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 65, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
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„(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu
se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c)”.
Art. 68, partea introductivă a alin. (1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin
O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 68, partea introductivă a alin. (1) prevedea:
„(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care şi-au pierdut total sau cel
puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza:”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68, partea introductivă a alin. (1) se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„(1) Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care nu au împlinit vârsta standard
de pensionare prevăzută în anexa nr. 5 şi care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din
capacitatea de muncă, din cauza:”.
Art. 68 alin. (1^1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr.
103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) De prevederile alin. (1) lit. c) beneficiază persoanele care au realizat stagiu de
cotizare de cel puţin 2 ani din ultimii 5 ani anteriori datei încadrării în grad de
invaliditate”.
Art. 68 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 68 alin. (2) prevedea:
„(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), şi
persoanele care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c) şi g)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Beneficiază de pensie de invaliditate, în condiţiile prevăzute la alin. (1), şi
persoanele care se află în situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. c)”.
Art. 70 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 70 prevedea:
„(1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III
de invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
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Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, cu avizul
Ministerului Sănătăţii, care va fi adoptată în termen de 90 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentului alineat.
(2) CNPP şi casele de pensii sectoriale, prin intermediul Institutului Naţional
de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă şi al comisiilor
centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după
caz, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de muncă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de
invaliditate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi
Justiţiei Sociale, cu avizul Ministerului Sănătăţii.
(2) CNPP, prin intermediul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare
a Capacităţii de Muncă, organizează, îndrumă şi controlează activitatea de expertiză
medicală şi recuperare a capacităţii de muncă”.
Art. 71 alin. (1)-(3), (6) şi (9) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 71 alin. (1)-(3), (6) şi (9) prevedea:
„(1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de
invaliditate, se face, la cerere, de către medicul specializat în expertiza medicală a
capacităţii de muncă din cadrul CNPP, denumit în continuare medic expert al
asigurărilor sociale, iar în cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c),
de către comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul
de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale
solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă
din cadrul casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul
solicitantului, sau, după caz, la comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă
spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională.
(3) În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul
expert al asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a
capacităţii de muncă şi emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă. În
cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), comisiile de expertiză
medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine
publică şi siguranţă naţională emit decizii medicale de încadrare într-un grad de
invaliditate, care vor fi avizate de comisia centrală de expertiză medico-militară a
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a
Serviciului Român de Informaţii, după caz.
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(…)
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen
de 30 de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii sau la comisiile
centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după
caz.
(…)
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de
expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea
contestaţiilor prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti
competente în termen de 30 de zile de la comunicare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 71, alin. (1)-(3), (6) şi (9) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(1) Evaluarea capacităţii de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se
face, la cerere, până la data împlinirii vârstei standard de pensionare prevăzută de prezenta
lege, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacităţii de muncă din cadrul
CNPP, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.
(2) Pentru evaluarea capacităţii de muncă, cererea şi documentele medicale ale
solicitantului se depun la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă din cadrul
casei teritoriale de pensii competente, în funcţie de domiciliul solicitantului.
(3) În urma examinării clinice şi analizării documentelor medicale, medicul expert al
asigurărilor sociale completează raportul de expertiză medicală a capacităţii de muncă şi
emite decizia medicală asupra capacităţii de muncă.
(…)
(6) Decizia medicală asupra capacităţii de muncă poate fi contestată, în termen de 30
de zile de la comunicare, la comisiile medicale de contestaţii.
(…)
(9) Deciziile comisiilor medicale de contestaţii date în soluţionarea contestaţiilor
prevăzute la alin. (8) pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de
zile de la comunicare”.
Art. 75 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 75 prevedea:
„(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial,
determinat ca diferenţă între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5
sau, după caz, anexa nr. 6 şi stagiul de cotizare realizat până la data acordării
pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât
stagiul de cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei
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de invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în
anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6, la care poate solicita pensie pentru limită de
vârstă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) La stabilirea pensiei de invaliditate se acordă un stagiu potenţial, determinat ca
diferenţă între stagiul complet de cotizare prevăzut în anexa nr. 5 şi stagiul de cotizare
realizat până la data acordării/solicitării pensiei de invaliditate.
(2) Stagiul potenţial rezultat conform alin. (1) nu poate fi mai mare decât stagiul de
cotizare pe care persoana l-ar fi putut realiza de la data acordării pensiei de invaliditate
până la împlinirea vârstei standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5, la care poate
solicita pensie pentru limită de vârstă”.
Art. 77 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 77, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (4), cu următorul cuprins:
„(4) În cazul pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate care beneficiază de
pensie de invaliditate în mai multe sisteme de asigurări sociale, indemnizaţia pentru
însoţitor se acordă de ultimul sistem în care aceştia au fost asiguraţi”.
Art. 78 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr.
103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 78 alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale periodic, în
funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea
vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al
asigurărilor sociale sau, după caz, de către comisiile centrale de expertiză
medico-militară.
(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale,
respectiv comisiile centrale de expertiză medico-militară emit o nouă decizie
medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:
a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) redobândirea capacităţii de muncă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 78, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Pensionarii de invaliditate sunt supuşi revizuirii medicale, periodic, în funcţie de
afecţiune, la intervale cuprinse între un an şi 3 ani, până la împlinirea vârstelor standard
de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.
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(2) După fiecare revizuire medicală, medicul expert al asigurărilor sociale emite o nouă
decizie medicală asupra capacităţii de muncă, prin care se stabileşte, după caz:
a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;
b) încadrarea în alt grad de invaliditate;
c) redobândirea capacităţii de muncă”.
Art. 79 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 79 alin. (2) prevedea:
„(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul
Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă
sau al comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării
Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de
Informaţii, după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 79, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Constatarea situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se face numai cu avizul
Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă”.
Art. 80 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 80 prevedea:
„(1) Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de
Muncă, centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă sau
comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii pot
convoca pentru expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării
sunt obligatorii şi definitive.
(2) Neprezentarea la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea
Capacităţii de Muncă, la centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de
muncă sau la comisiile centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român
de Informaţii, din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii
pensiei.
(3) Suspendarea plăţii pensiei prevăzute la alin. (2) se face începând cu luna
următoare celei în care neprezentarea s-a comunicat către casa teritorială de pensii
sau către casa de pensii sectorială, după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă
sau centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă pot convoca pentru
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expertizare pensionarul de invaliditate. Concluziile expertizării sunt obligatorii şi
definitive.
(2) Neprezentarea la Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperarea
Capacităţii de Muncă sau la centrele regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă,
din motive imputabile pensionarului, atrage suspendarea plăţii pensiei.
(3) Suspendarea plăţii pensiei prevăzute la alin. (2) se face începând cu luna următoare
celei în care casa teritorială de pensii a fost informată, prin adresă, de neprezentarea la
termenul de revizuire”.
Art. 81 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 81 alin. (3) prevedea:
„(3) Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale efectuează
controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor
metodologice emise”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 81, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Cabinetele de expertiză medicală a capacităţii de muncă, prevăzute la art. 71 alin.
(2), efectuează controlul asupra respectării programelor recuperatorii, pe baza normelor
metodologice emise de către Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă”.
Art. 86 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 86 alin. (2) prevedea:
„(2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi
de durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui
accident de muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri
lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori
dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 86, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie de urmaş, indiferent de vârstă şi de
durata căsătoriei, dacă decesul soţului susţinător s-a produs ca urmare a unui accident de
muncă sau a unei boli profesionale şi dacă nu realizează venituri lunare din activităţi
dependente aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b)
sau pct. II, ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat
la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.
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Art. 87 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 87 prevedea:
„Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 şi la
art. 86 alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data
decesului, dacă în această perioadă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate
profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici
de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Soţul supravieţuitor care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 85 şi la art. 86
alin. (1) beneficiază de pensie de urmaş pe o perioadă de 6 luni de la data decesului, dacă în
această perioadă nu realizează venituri lunare din activităţi dependente aflându-se în una
dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II, sau dacă acestea
sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurărilor sociale de stat”.
Art. 88 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 88 prevedea:
„Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul
sau mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până
la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu
realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este
obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Soţul supravieţuitor care are în îngrijire, la data decesului susţinătorului, unul sau
mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaş până la data
împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează
venituri lunare din activităţi dependente aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la
art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II, sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din
câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de
stat”.
Art. 92 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 92 prevedea:
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„Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie proprie şi îndeplineşte
condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat
poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Copiii şi soţul supravieţuitor care au dreptul la o pensie proprie şi îndeplinesc
condiţiile prevăzute de lege pentru obţinerea pensiei de urmaş după susţinătorul decedat
pot opta pentru cea mai avantajoasă pensie”.
Art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 95 alin. (1) prevedea:
„(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea
numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la
numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr.
5 sau, după caz, anexa nr. 6”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 95, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea
numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la
numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5”.
Art. 96 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr.
103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 96 alin. (2) şi (3) prevedeau:
„(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda
brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a
contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă,
comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(3) În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat
privat, punctajul lunar stabilit în condiţiile prezentei legi se corectează cu raportul
dintre contribuţia datorată la sistemul public de pensii şi contribuţia prevăzută de
lege pentru condiţii normale de lucru”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 96, alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut sau, după
caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul
Naţional de Statistică.
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(3) În situaţia asiguratului care contribuie la un fond de pensii administrat privat,
punctajul lunar stabilit în condiţiile prezentei legi se corectează cu raportul dintre cota de
contribuţie de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii de către asigurat,
prevăzută de Codul fiscal, din care s-a dedus cota de contribuţie aferentă fondului de pensii
administrat privat şi cota de contribuţie prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea
de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale”.
Art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr.
103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 97 alin. (1) lit. b) prevedea:
„(1) Pentru perioadele asimilate, la determinarea punctajului lunar al
asiguratului se utilizează:
(…)
b) 25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, în
situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c), f) şi g);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 97 alin. (1), lit. b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) 25% din câştigul salarial mediu brut lunar din perioadele respective, în situaţiile
prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) şi f);”.
Art. 98 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 98 alin. (3) prevedea:
„(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) persoanele care beneficiază de
plăţi compensatorii, pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor
pentru şomaj. În acest caz, la determinarea punctajului lunar se utilizează suma
obţinută în urma aplicării asupra drepturilor primite a raportului dintre cota de
contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie de asigurări
sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 98, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Pentru perioadele în care persoana a beneficiat de plăţi compensatorii, pentru care
s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la determinarea punctajului
lunar se utilizează drepturile băneşti lunare acordate care au constituit baza de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale”.

Actualitate legislativă

241

Art. 98 alin. (4) şi (5) şi art. 99 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin
O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 98 alin. (4) şi (5) şi art. 99 alin. (2) prevedeau:
„Art. 98
(…)
(4) Pentru perioadele de asigurare realizate de către persoanele prevăzute la
art. 6 alin. (1) pct. V, la determinarea punctajului lunar se utilizează cuantumul
ajutorului lunar care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale.
(5) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. d), la
determinarea punctajului lunar se utilizează suma obţinută în urma aplicării
asupra venitului care a constituit bază de calcul a contribuţiei individuale de
asigurări sociale, a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări
sociale şi cota de contribuţie de asigurări sociale aprobată pentru locuri de muncă
în condiţii normale.
Art. 99
(…)
(2) Pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), care au realizat
stagiul minim de cotizare în specialitate şi care contribuie la sistemul public de
pensii după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută în anexa nr. 6,
punctajul lunar realizat în perioada respectivă se majorează cu 0,5%”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 98 alin. (4) şi (5) şi art. 99 alin. (2) se abrogă.
Art. 99 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 99 alin. (3) prevedea:
„(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin. (1) şi (2) nu se acordă
pentru perioadele în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 99, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Majorarea punctajului lunar prevăzută la alin. (1) nu se acordă pentru perioadele
în care se cumulează pensia cu venituri de natură salarială”.
Art. 100 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 100 prevedea:
„Persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în
grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001,
cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite,
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condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea
punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:
a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate
în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau
în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate
în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în
locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;
c) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate
în alte condiţii de muncă, potrivit legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a
II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat
activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite sau condiţii speciale, potrivit
legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după
cum urmează:
a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în
grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de
muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;
b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în
grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de
muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii”.
Art. 101 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 101 prevedea:
„CNPP şi casele de pensii sectoriale comunică asiguraţilor punctajul anual şi
punctajul cumulat pentru perioadele de cotizare, în condiţiile art. 50”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 101 se abrogă.
Art. 103 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr.
103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 103 alin. (2) şi (3) prevedeau:
„(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data
îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază
domiciliază persoana. Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii
publice şi siguranţei naţionale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care
se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune,
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începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii sectorială
competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.
(3) În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care
România este parte, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin
care solicită pensie din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se
dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de
pensii competentă, în funcţie de ultimul loc în care au fost asigurate în România,
respectiv la casa de pensii sectorială competentă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 103, alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor
condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana.
(3) În aplicarea instrumentelor juridice cu caracter internaţional la care România este
parte, persoanele domiciliate în străinătate pot transmite cererea prin care solicită pensie
din sistemul public de pensii, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea
condiţiilor prevăzute de prezenta lege, la casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de
ultimul loc în care au fost asigurate în România”.
Art. 103 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 103 alin. (5) prevedea:
„(5) Pentru cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare care aparţin Ministerului Justiţiei, Serviciului de
Protecţie şi Pază, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale, cererile de pensionare se depun la casele de pensii sectoriale care
funcţionează în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz, potrivit
protocoalelor încheiate între acestea”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 103, alin. (5) se abrogă.
Art. 104 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 104 alin. (2) prevedea:
„(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de
pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi se
acordă de la data înregistrării cererii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 104, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:

244

Actualitate legislativă

„(2) Pensiile se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, emisă în condiţiile
prevăzute de prezenta lege, şi se acordă de la data înregistrării cererii”.
Art. 104 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 104 alin. (3) lit. a) prevedea:
„(3) În funcţie de elementele specifice fiecărei categorii de pensie, pensiile se
acordă şi de la o altă dată, după cum urmează:
a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de
muncă sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia
asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (2), dacă cererea a fost înregistrată în termen de
30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în
situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei
medicale, are calitatea de asigurat;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 104 alin. (3), lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„a) de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă
sau, după caz, de la data încetării calităţii de asigurat, cu excepţia persoanelor asigurate pe
bază de contract de asigurare socială şi a acelora care, conform prevederilor art. 118, pot
cumula pensia cu respectivele venituri, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de
zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de
invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de
asigurat;”.
Art. 105 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 105 prevedea:
„În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită
prin decizie a casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, cu
excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţiale, care se plătesc de la data
încetării calităţii de asigurat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În sistemul public de pensii, pensiile se plătesc de la data acordării, stabilită prin
decizia casei teritoriale de pensii, cu excepţia pensiei anticipate şi a pensiei anticipate
parţiale, care se plătesc de la data încetării calităţii de asigurat.
(2) În situaţia persoanelor asigurate pe bază de contract de asigurare socială şi a acelora
care, conform prevederilor art. 118, pot cumula pensia cu alte venituri, plata pensiei
anticipate şi a pensiei anticipate parţiale nu este condiţionată de încetarea calităţii de
asigurat”.
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Art. 106 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 106 alin. (1) şi (4) prevedeau:
„(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă
de casa teritorială de pensii, respectiv de casa de pensii sectorială, în termen de 45
de zile de la data înregistrării cererii.
(…)
(4) Decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale se
comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 5 zile de la data
emiterii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 106, alin. (1) şi (4) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisă de casa
teritorială de pensii, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.
(…)
(4) Decizia casei teritoriale de pensii se comunică persoanei care a solicitat pensionarea,
în termen de 5 zile de la data emiterii”.
Art. 107 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 107 alin. (1) şi (3) prevedeau:
„(1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se
constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa
teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la
solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
(…)
(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de
cotizare, prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea acesteia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 107, alin. (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată
diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii
operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie
de revizuire.
(…)
(3) Pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare,
perioadelor asimilate stagiilor de cotizare prevăzute de lege şi prin valorificarea altor
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documente de natură să conducă la modificarea drepturilor de pensie, nevalorificate la
stabilirea acesteia”.
Art. 109 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 109 prevedea:
„(1) Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, prin mandat
poştal, în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile
încheiate între Casa Naţională de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi
Compania Naţională «Poşta Română» – S.A. sau, după caz, între Casa Naţională
de Pensii Publice, casele de pensii sectoriale şi bănci, precum şi între CNPP, casele
de pensii sectoriale şi Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP în nume propriu
şi pentru băncile cooperatiste afiliate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia celorlalte drepturi băneşti pentru
stabilirea şi plata cărora competenţa revine, potrivit legii, caselor teritoriale de
pensii sau caselor de pensii sectoriale.
(3) Casele teritoriale de pensii şi casele de pensii sectoriale transmit lunar, la
domiciliul beneficiarilor din România, prin Compania Naţională “Poşta Română” –
S.A., taloanele de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2), indiferent de
modalitatea de plată pentru care au optat beneficiarii acestora”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Plata pensiei se face, în funcţie de opţiunea pensionarului, după cum urmează:
a) la domiciliul pensionarului, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate între
CNPP şi Compania Naţională «Poşta Română» – S.A.;
b) în cont curent sau în cont de card, în condiţiile stabilite prin convenţiile încheiate
între CNPP şi băncile comerciale, precum şi între CNPP şi alte instituţii de credit, conform
legii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia celorlalte drepturi băneşti pentru
stabilirea şi plata cărora competenţa revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii.
(3) În situaţia persoanelor care beneficiază atât de pensie, cât şi de alte drepturi băneşti,
plata acestora se face prin aceeaşi modalitate de plată, la aceeaşi adresă sau în acelaşi cont
curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiaşi persoane.
(4) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, transmite lunar beneficiarilor, prin bănci
sau prin Compania Naţională «Poşta Română» – S.A., drepturile prevăzute la alin. (1) şi
(2).
(5) În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor băneşti la
domiciliu, Compania Naţională «Poşta Română» – S.A. remite lunar acestora drepturile
băneşti şi documentul de plată întocmit de CNPP.
(6) În situaţia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plăţii drepturilor prevăzute
la alin. (1) şi (2) în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la
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sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul acestora, cu serviciul
de corespondenţă standard”.
Art. 110 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 110 prevedea:
„(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiari a drepturilor prevăzute la art.
109 alin. (1) şi (2), precum şi cele cu transmiterea taloanelor de plată la domiciliul
beneficiarilor din România se suportă din bugetele din care se finanţează
drepturile respective şi se determină după cum urmează:
a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situaţia în care
achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;
b) prin stabilirea unui tarif, pentru un talon, în situaţia în care beneficiarii au
optat pentru plata în cont curent sau în cont de card şi cărora li se transmite la
domiciliu numai talonul de plată;
c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situaţia în care plata
drepturilor se face în cont curent sau în cont de card.
(2) Procentul şi tariful prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se stabilesc prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat.
(3) Procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileşte astfel încât cheltuielile
totale de transmitere să nu depăşească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.
(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabileşte astfel încât
cheltuielile totale de transmitere să nu depăşească 0,15% din valoarea totală a
sumelor plătite”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Cheltuielile cu transmiterea către beneficiar a drepturilor de care beneficiază
prevăzute la art. 109 alin. (1) şi (2), precum şi cele cu transmiterea documentelor de
informare la domiciliul beneficiarilor din România se suportă din bugetele din care se
finanţează drepturile respective şi se determină după cum urmează:
a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor plătite, în situaţia în care achitarea
drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;
b) prin stabilirea unui tarif, pentru un document de informare, în situaţia în care
beneficiarii au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card;
c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, în situaţia în care plata drepturilor
se face în cont curent sau în cont de card.
(2) Procentul şi tariful prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se stabilesc prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat.
(3) Procentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabileşte astfel încât cheltuielile totale de
transmitere să nu depăşească 1% din valoarea totală a sumelor plătite.
(4) Comisionul bancar prevăzut la alin. (1) lit. c) se stabileşte astfel încât cheltuielile
totale de transmitere să nu depăşească 0,15% din valoarea totală a sumelor plătite”.
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Art. 111 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 111 alin. (1) şi (3) prevedeau:
„(1) Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de pensii şi de
casele de pensii sectoriale, care nu au domiciliul în România, pot opta pentru
transferul în străinătate al acestor drepturi, în condiţiile legii.
(…)
(3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări
sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu
excepţia plăţilor care intră sub incidenţa O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de
plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, în cazul acestora din urmă
comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele
teritoriale de pensii, respectiv de către casele sectoriale de pensii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 111, alin. (1) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Beneficiarii drepturilor băneşti stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au
domiciliul în România, pot opta pentru transferul în străinătate al acestor drepturi, în
condiţiile legii.
(…)
(3) Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale,
inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care
intră sub incidenţa O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul acestora din
urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele
teritoriale de pensii”.
Art. 112 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 112 prevedea:
„Procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor
băneşti se aprobă prin ordine ale conducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii
sectoriale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Procedurile referitoare la efectuarea operaţiunilor de plată a drepturilor băneşti se
aprobă prin ordin al preşedintelui CNPP”.
Art. 113 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 113 alin. (3) prevedea:
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„(3) Instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, informaţiile de
natură să conducă la încetarea plăţii pensiei, în termen de 10 zile de la data
rămânerii definitive a hotărârii pronunţate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h),
casei teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale în evidenţele căreia se
află pensionarul condamnat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 113, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Instanţele judecătoreşti au obligaţia să comunice, în scris, informaţiile de natură
să conducă la încetarea plăţii pensiei, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a
hotărârii pronunţate în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii în
evidenţele căreia se află pensionarul condamnat”.
Art. 116 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 116 prevedea:
„Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi orice modificare
a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii,
respectiv de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării regimului juridic al
deciziei de înscriere la pensie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii pensiei, precum şi orice modificare a
drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele teritoriale de pensii, în condiţiile
respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie”.
Art. 117 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 117 prevedea:
„Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor,
la încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii acestora, se aplică şi indemnizaţiilor
acordate prin legi speciale, ale căror stabilire şi plată se află, potrivit legii, în
competenţa materială a caselor teritoriale de pensii, respectiv a caselor de pensii
sectoriale, cu excepţia situaţiilor în care legea specială de reglementare dispune
altfel”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea şi modificarea drepturilor de pensie,
la încetarea, suspendarea şi reluarea plăţii acestora, precum şi la recuperare, se aplică şi
indemnizaţiilor/pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale, a căror stabilire şi plată se
află, potrivit legii, în competenţa materială a caselor teritoriale de pensii, cu excepţia
situaţiilor în care legea specială dispune altfel”.
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Art. 119 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 119 prevedea:
„Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei
teritoriale de pensii, respectiv casei de pensii sectoriale, în evidenţele căreia se află,
orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă la modificarea condiţiilor
în funcţie de care i-a fost stabilită sau i se plăteşte pensia, în termen de 15 zile de la
data apariţiei acesteia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligaţi să comunice casei teritoriale de
pensii în evidenţele căreia se află orice schimbare în situaţia proprie, de natură să conducă
la modificarea condiţiilor în funcţie de care a fost stabilită sau se plăteşte pensia, în termen
de 15 zile de la data apariţiei acesteia”.
Art. 122 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 122 alin. (5) şi (6) prevedeau:
„(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum
şi nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă
anual, prin ordin comun al conducătorilor CNPP şi ai caselor de pensii sectoriale.
(6) Locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din
proprietatea CNPP şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte
unităţi de profil. La încheierea contractelor se va ţine seama de gradul de solicitare
al staţiunii şi de categoria de confort oferită, precum şi de nivelul maxim al
tarifelor, stabilit de CNPP şi casele de pensii sectoriale, ce poate fi suportat din
bugetul asigurărilor sociale de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 122, alin. (5) şi (6) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(5) Criteriile pe baza cărora se acordă bilete pentru tratament balnear, precum şi
nivelul contribuţiei băneşti individuale a asiguraţilor şi a pensionarilor se aprobă anual,
prin ordin al preşedintelui CNPP.
(6) Locurile de tratament balnear se asigură în unităţile de tratament din proprietatea
CNPP şi, în completare, prin contracte încheiate, potrivit legii, cu alte unităţi de profil. La
încheierea contractelor se va ţine seama de gradul de solicitare al staţiunii şi de categoria de
confort oferită, precum şi de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP, ce poate fi
suportat din bugetul asigurărilor sociale de stat”.
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Art. 128 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 128 prevedea:
„În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea
sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice
altă modalitate prevăzută de lege, ajutorul de deces cuvenit şi neachitat, potrivit
legii, se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat de casele teritoriale de pensii,
respectiv de casele de pensii sectoriale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 128 se abrogă.
Art. 129 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 129 alin. (1), lit. a) prevedea:
„(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:
a) angajator, în cazul decesului asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II
şi V, respectiv al unui membru de familie al acestuia;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 129 alin. (1), lit. a) se abrogă.
Art. 129 alin. (1), partea introductivă şi lit. c din Legea nr. 263/2010
(modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 129 alin. (1), partea introductivă şi lit. c)
prevedeau:
„(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 24 de ore de la solicitare de:
(…)
c) casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială, în cazul
decesului pensionarului ori al asiguratului prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin.
(2), respectiv al unui membru de familie al acestuia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 129 alin. (1), partea introductivă şi lit. c) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de:
(…)
c) casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului
prevăzut la art. 6 alin. (1) pct. I, II şi IV şi alin. (2), respectiv al unui membru de familie al
acestuia”.
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Titlul cap. VI din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, titlul cap. VI era:
„Cap. VI (Casa Naţională de Pensii Publice şi casele de pensii sectoriale)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, titlul cap. VI se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Cap. VI (Casa Naţională de Pensii Publice)”.
Art. 131 alin. (8) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 131 alin. (8) prevedea:
„(8) CNPP are în subordine Centrul Naţional de Formare Profesională a
Personalului din Domeniul Pensiilor Publice, ca instituţie cu personalitate juridică
şi autonomie ştiinţifică, iar cheltuielile curente şi de capital se suportă din bugetul
asigurărilor sociale de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 131, alin. (8) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(8) CNPP are în subordine Centrul Naţional de Formare Profesională a Personalului
din domeniul asigurărilor sociale, ca instituţie cu personalitate juridică şi autonomie
ştiinţifică, iar cheltuielile curente şi de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de
stat”.
Art. 132 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 132 prevedea:
„(1) Casele de pensii sectoriale se înfiinţează în subordinea Ministerului
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român
de Informaţii, după caz, ca structuri cu personalitate juridică şi cu sediul în
municipiul Bucureşti.
(2) Casele de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) sunt succesoare de drept ale
structurilor organizatorice responsabile cu pensiile din instituţiile menţionate la
alin. (1).
(3) Activitatea caselor de pensii sectoriale prevăzute la alin. (1) este coordonată
metodologic de CNPP”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 132 se abrogă.
Titlul secţ. 1 din cap. VI din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
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În vechea reglementare, titlul secţ. 1 din cap. VI era:
„Secţ. 1 (Organizarea CNPP şi a caselor de pensii sectoriale)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la cap. VI, titlul secţ. 1 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Secţ. 1 (Organizarea CNPP)”.
Art. 133 alin. (1), (5), (6), (8) şi (10) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin
O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 133 alin. (1), (5), (6), (8) şi (10) prevedeau:
„(1) Conducerea CNPP este asigurată de preşedinte şi consiliul de
administraţie, compus din 23 de persoane, dintre care un preşedinte şi 22 de
membri.
(…)
(5) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului, ai
caselor de pensii sectoriale, patronatelor, sindicatelor şi pensionarilor, după cum
urmează:
a) 5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii, familiei şi
protecţiei sociale;
b) 3 reprezentanţi ai caselor de pensii sectoriale, desemnaţi de conducătorii
instituţiilor publice prevăzute la art. 132 alin. (1);
c) 5 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de organizaţiile patronale
reprezentative la nivel naţional;
d) 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale
reprezentative la nivel naţional;
e) 4 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale
pensionarilor.
(6) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile patronale şi sindicale care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv
de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(…)
(8) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenţa a cel puţin
15 dintre membrii săi.
(…)
(10) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a
decesului, vor fi numite, respectiv desemnate alte persoane până la expirarea
duratei mandatului iniţial”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 133, alin. (1), (5), (6), (8) şi (10) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
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„(1) Conducerea CNPP este asigurată de preşedinte şi consiliul de administraţie,
compus din 19 persoane, dintre care un preşedinte şi 18 membri.
(…)
(5) Membrii consiliului de administraţie sunt reprezentanţi ai Guvernului,
patronatelor, sindicatelor şi pensionarilor, după cum urmează:
a) 5 reprezentanţi ai Guvernului, desemnaţi de ministrul muncii şi justiţiei sociale;
b) 5 reprezentanţi ai patronatelor, desemnaţi de organizaţiile patronale reprezentative
la nivel naţional;
c) 5 reprezentanţi ai sindicatelor, desemnaţi de organizaţiile sindicale reprezentative la
nivel naţional;
d) 3 reprezentanţi ai pensionarilor, desemnaţi de organizaţiile naţionale ale
pensionarilor.
(6) Sunt reprezentative la nivel naţional organizaţiile patronale şi sindicale care
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
(…)
(8) Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenţa a cel puţin 13
dintre membrii săi.
(…)
(10) În cazul încetării mandatului, ca urmare a revocării, a demisiei sau a decesului,
vor fi numite, respectiv desemnate, alte persoane”.
Art. 133 alin. (11) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 133, după alin. (10) se introduce un nou
alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului de administraţie se stabileşte
la nivelul a 10% din indemnizaţia preşedintelui; indemnizaţia secretarului consiliului de
administraţie se stabileşte la nivelul a 5% din indemnizaţia preşedintelui; totalul sumelor
cuvenite unui membru al consiliului de administraţie, ca urmare a participării la şedinţe,
nu poate depăşi, într-o lună, 20% din indemnizaţia preşedintelui. Indemnizaţiile de şedinţă
se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor art. 137”.
Art. 134 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 134 alin. (2) prevedea:
„(2) Statutul cuprinde în mod obligatoriu atribuţiile consiliului de
administraţie, ale preşedintelui CNPP, modul de organizare şi funcţionare a
CNPP, atribuţiile caselor teritoriale de pensii, precum şi modul de colaborare cu
casele de pensii sectoriale”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 134, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Statutul cuprinde în mod obligatoriu atribuţiile consiliului de administraţie, ale
preşedintelui CNPP, modul de organizare şi funcţionare a CNPP, precum şi atribuţiile
caselor teritoriale de pensii”.
Art. 135 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 135 prevedea:
„Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale se stabilesc
prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi
Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, adoptată în termen de 30 de zile de
la data publicării prezentei legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 135 se abrogă.
Art. 136 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 136 alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, ministrul apărării naţionale,
ministrul administraţiei şi internelor şi directorul Serviciului Român de Informaţii
sunt ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale poate delega atribuţiile
prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite
bugetare preşedintelui CNPP”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 136, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Ministrul muncii şi justiţiei sociale este ordonator principal de credite pentru
bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) Ministrul muncii şi justiţiei sociale poate delega atribuţiile prevăzute de dispoziţiile
legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare preşedintelui CNPP”.
Art. 136 alin. (4) şi art. 137 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin
O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 136 alin. (4) şi art. 137 alin. (2) prevedeau:
„Art. 136
(…)
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(4) Directorii caselor de pensii sectoriale sunt ordonatori terţiari de credite
pentru cheltuielile cu prestaţiile achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Art. 137
(…)
(2) Cheltuielile privind organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale
se suportă din bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor publice în subordinea
cărora funcţionează”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 136, alin. (4) se abrogă şi de asemenea, la art.
137, alin. (2) se abrogă.
Titlul secţ. a 2-a din cap. VI din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, titlul secţ. a 2-a din cap. VI era:
„Secţ. a 2-a (Atribuţiile CNPP, ale caselor teritoriale de pensii şi ale caselor de
pensii sectoriale)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la cap. VI, titlul secţ. a 2-a se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Secţ. a 2-a (Atribuţiile CNPP şi ale caselor teritoriale de pensii)”.
Art. 138 lit. c), d), h), i), k) şi n) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin
O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 138 lit. c), d), h), i), k) şi n) prevedea:
„În aplicarea prevederilor prezentei legi, CNPP îndeplineşte, în principal,
următoarele atribuţii:
(…)
c) prezintă Guvernului şi partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de
administrare a bugetului asigurărilor sociale de stat;
d) îndrumă metodologic casele de pensii sectoriale;
(…)
h) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale şi alte tipuri de
contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
i) urmăreşte încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat,
organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor
bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
(…)
k) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări sociale;
(…)
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n) certifică, la termenele stabilite prin decizie a preşedintelui CNPP, stagiul de
cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 138, lit. c), d), h), i), k) şi n) se abrogă.
Art. 138 lit. b), e), l), m) şi o) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 138 lit. b), e), l), m) şi o) prevedea:
„b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului
asigurărilor sociale de stat;
(…)
e) stabileşte, în cooperare cu casele de pensii sectoriale, modalitatea tehnică de
evidenţă a contribuabililor la sistemul public de pensii, a drepturilor şi obligaţiilor
de asigurări sociale, precum şi a modului de colaborare cu Direcţia pentru
Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
(…)
l) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul public
de pensii;
m) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel
naţional, pe baza codului numeric personal;
(…)
o) controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de
muncă;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 138, lit. b), e), l), m) şi o) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„b) furnizează datele necesare pentru fundamentarea şi elaborarea bugetului
asigurărilor sociale de stat şi bugetului de stat;
(…)
e) stabileşte modalitatea tehnică de evidenţă a asiguraţilor la sistemul public de pensii,
a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în cazul contractelor de asigurare socială,
precum şi a modului de colaborare cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi
Administrarea Bazelor de Date, cu ANAF şi alte instituţii publice şi autorităţi;
(…)
l) asigură evidenţa, la nivel naţional, a tuturor contribuabililor la sistemul public de
pensii, pe baza informaţiilor transmise de ANAF, respectiv de casele teritoriale de pensii;
m) asigură evidenţa, la nivel naţional, a drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale
în cazul contractelor de asigurare socială, pe baza codului numeric personal;
(…)
o) organizează, coordonează şi controlează activitatea de expertiză medicală şi
recuperare a capacităţii de muncă;”.
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Art. 139, partea introductivă şi lit. a), b) şi j) din Legea nr. 263/2010
(modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 139, partea introductivă şi lit. a), b) şi j)
prevedeau:
„În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii şi casele de
pensii sectoriale îndeplinesc, în principal, următoarele atribuţii:
a) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale şi alte tipuri de
contribuţii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat;
organizează, îndrumă şi controlează activitatea privind executarea creanţelor
bugetare, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
(…)
j) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului
din domeniul asigurărilor sociale;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 139, partea introductivă şi lit. a), b) şi j) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„În aplicarea prevederilor prezentei legi, casele teritoriale de pensii îndeplinesc, în
principal, următoarele atribuţii:
a) colectează şi virează contribuţiile de asigurări sociale plătite de asiguraţi în baza
contractului de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (2) şi contribuţiile pentru bilete de
tratament balnear, în condiţiile legii;
b) urmăresc încasarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, altele decât cele
administrate de ANAF;
(…)
j) organizează selecţia, pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului
propriu;”.
Art. 139 lit. d)-h) şi m) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 139 lit. d)-h) şi m) prevedeau:
„d) iau măsuri, în condiţiile legii, pentru protecţia fondurilor de asigurări
sociale;
e) asigură evidenţa la nivel naţional a tuturor contribuabililor la sistemul
public de pensii;
f) asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivel
naţional, pe baza codului numeric personal;
g) certifică, la termenele stabilite prin decizie a preşedintelui CNPP, stagiul de
cotizare şi punctajul pentru fiecare asigurat;
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h) controlează activitatea de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de
muncă;
(…)
m) organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru
fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 139, lit. d)-h) şi m) se abrogă.
Art. 139 d^1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 139, după lit. d) se introduce o nouă literă,
lit. d^1), cu următorul cuprins:
„d^1) stabilesc şi plătesc, conform legii, drepturi de pensii, precum şi alte drepturi
prevăzute de legi cu caracter special;”.
Art. 140 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 140 alin. (3) prevedea:
„(3) Realizarea atribuţiilor ce revin caselor de pensii sectoriale, potrivit legii,
este supusă controlului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii, după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 140, alin. (3) se abrogă.
Art. 141 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 141 alin. (1) prevedea:
„(1) Salarizarea personalului CNPP, al caselor teritoriale de pensii şi al caselor
de pensii sectoriale se realizează potrivit legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 141, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Salarizarea personalului CNPP şi al caselor teritoriale de pensii se realizează
potrivit legii”.
Art. 141 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 141 alin. (3) prevedea:
„(3) Cheltuielile curente şi de capital ale caselor de pensii sectoriale se suportă
din bugetul de stat, prin bugetele instituţiilor în subordinea cărora funcţionează”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 141, alin. (3) se abrogă.
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Art. 144 lit. i) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 144 lit. i) prevedea:
„Constituie contravenţie următoarele fapte:
i) calculul şi plata eronate ale ajutorului de deces de instituţia care efectuează
plata acestuia;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 144, lit. i) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„i) acordarea şi/sau plata eronată a ajutorului de deces de către instituţia care
efectuează plata acestuia;”.
Art. 144 lit. a)-f), h) şi j)-p) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 144 lit. a)-f), h) şi j)-p) prevedeau:
„a) nedepunerea la termen a declaraţiei nominale de asigurare, prevăzută la
art. 7;
b) nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare, prevăzută la art. 11;
c) nerespectarea cotelor de contribuţie de asigurări sociale stabilite potrivit
prevederilor art. 27 alin. (3) şi art. 31;
d) nerespectarea metodologiei şi a criteriilor de încadrare în condiţii deosebite
de muncă;
e) nerespectarea prevederilor art. 33-36 privind baza de calcul a contribuţiei de
asigurări sociale;
f) nerespectarea prevederilor art. 44 privind neplata şi calculul majorărilor de
întârziere la plata contribuţiei de asigurări sociale;
(…)
h) neachitarea de către angajator, în condiţiile stabilite de lege, a ajutorului de
deces;
(…)
j) nerespectarea termenelor prevăzute de lege pentru plata contribuţiei de
asigurări sociale;
k) neplata de către angajator, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a
contribuţiei de asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat;
l) refuzul de a pune la dispoziţia organelor de control ale CNPP, ale caselor
teritoriale de pensii, precum şi ale caselor de pensii sectoriale documentele
justificative şi actele de evidenţă necesare în vederea stabilirii obligaţiilor de
asigurări sociale, precum şi în vederea recuperării creanţelor prin executare silită;
m) nerespectarea prevederilor art. 161 alin. (1);
n) neplata, timp de 3 luni consecutiv, în condiţiile legii, a contribuţiei de
asigurări sociale datorate de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV;
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o) fapta persoanei de a nu transmite, timp de 3 luni consecutiv, la casele
teritoriale de pensii, respectiv la casele de pensii sectoriale declaraţia nominală de
asigurare;
p) fapta persoanei de a nu vira, pentru o perioadă de 3 luni consecutiv, la
bugetul asigurărilor sociale de stat contribuţia de asigurări sociale reţinută de la
asigurat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 144, lit. a)-f), h) şi j)-p) se abrogă.
Art. 145 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 145 alin. (1) lit. a) prevedea:
„(1) Contravenţiile prevăzute la art. 144 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. b), c), f), g), i), m), n)
şi o);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 145 alin. (1), lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„a) cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la lit. g) şi i)”.
Art. 145 alin. (1), lit. b) şi c) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 145 alin. (1), lit. b) şi c) prevedea:
„(1) Contravenţiile prevăzute la art. 144 se sancţionează după cum urmează:
(…)
b) cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la lit. a), d), e), h), j), l) şi
p);
c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cea prevăzută la lit. k)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 145 alin. (1), lit. b) şi c) se abrogă.
Art. 146 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 146 prevedea:
„Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 144 şi aplicarea sancţiunilor
prevăzute la art. 145 se fac de către organele de control ale CNPP, prin casele
teritoriale de pensii, de către ANAF şi unităţile sale subordonate, precum şi de
organele de control ale caselor de pensii sectoriale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 146 se modifică şi va avea următorul cuprins:

262

Actualitate legislativă

„Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 144 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute
la art. 145 se fac de către CNPP, prin casele teritoriale de pensii de către personalul
acestora, împuternicit în acest sens”.
Art. 148 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 148 alin. (2) prevedea:
„(2) Dispoziţiile prezentei legi, referitoare la obligaţiile faţă de bugetul
asigurărilor sociale de stat, se completează cu prevederile Legii nr. 241/2005
pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 148, alin. (2) se abrogă.
Art. 149 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 149 alin. (1) prevedea:
„(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de
pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la
Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care
funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 149, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Deciziile de pensie emise de casele teritoriale de pensii pot fi contestate, în termen
de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii”.
Art. 150 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 150 prevedea:
„(1) Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile de contestaţii care
funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii sunt organisme de
verificare, care examinează şi hotărăsc asupra deciziilor de pensie emise de casele
teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale şi urmăresc aplicarea
corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.
(2) Organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţii,
respectiv a comisiilor de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român
de Informaţii se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi
protecţiei sociale, ministrului apărării naţionale, ministrului administraţiei şi
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internelor şi directorului Serviciului Român de Informaţii, în termen de 30 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(3) În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii şi comisiile
de contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii adoptă
hotărâri.
(4) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data
înregistrării acesteia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 150 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Comisia Centrală de Contestaţii este organism de verificare, care examinează şi
hotărăşte asupra deciziilor de pensie emise de casele teritoriale de pensii şi urmăreşte
aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile publice.
(2) Organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei Centrale de Contestaţii se stabilesc
prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale.
(3) În soluţionarea contestaţiilor, Comisia Centrală de Contestaţii adoptă hotărâri.
(4) Termenul de soluţionare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării
acesteia”.
Art. 151 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 151 alin. (1) prevedea:
„(1) Hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale comisiilor de
contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale,
Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii se
comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii sau caselor de pensii
sectoriale interesate, după caz, în termen de 5 zile de la adoptare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 151, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) În termen de 5 zile de la adoptare, hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii se
comunică persoanelor în cauză şi caselor teritoriale de pensii”.
Art. 153, lit. a)-e) şi g) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 153 lit. a)-e) şi g) prevedeau:
„Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:
a) modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;
b) modul de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere;
c) înregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale;
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d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii şi ale comisiilor de contestaţii
care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii privind deciziile de
pensie;
e) deciziile comisiilor medicale de contestaţii şi ale comisiilor centrale de
expertiză medico-militară ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului
Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii date în soluţionarea
contestaţiilor privind deciziile medicale asupra capacităţii de muncă;
(…)
g) modul de stabilire şi de plată a pensiilor şi a altor drepturi de asigurări
sociale;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 153, lit. a)-e) şi g) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„a) modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale, în cazul
contractului de asigurare socială;
b) modul de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, în cazul contractului de
asigurare socială;
c) înregistrarea şi evidenţa contribuţiei de asigurări sociale, în cazul contractului de
asigurare socială;
d) hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii privind deciziile de pensii;
e) deciziile comisiilor medicale regionale de contestaţii date în soluţionarea
contestaţiilor privind deciziile medicale asupra capacităţii de muncă;
(…)
g) deciziile de pensionare emise de casele teritoriale de pensii;”.
Art. 153 lit. f) şi j) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr.
103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 153 lit. f) şi j) prevedeau:
„f) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări
sociale;
(…)
j) alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul prezentei
legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 153, lit. f) şi j) se abrogă.
Art. 154 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 154 alin. (1) prevedea:
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„(1) Cererile îndreptate împotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau
împotriva caselor de pensii sectoriale se adresează instanţei în a cărei rază
teritorială îşi are domiciliul ori sediul reclamantul”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 154, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Cererile îndreptate împotriva CNPP sau împotriva caselor teritoriale de pensii,
având ca obiect drepturile de pensie, indemnizaţii şi pensii de serviciu prevăzute prin legi
cu caracter special, se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul
reclamantul”.
Art. 159 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 159 alin. (2) prevedea:
„(2) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. b), dovada vechimii în serviciu,
realizată până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu fişa de pensie, fişa
matricolă sau alte documente legale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 159, alin. (2) se abrogă.
Art. 159 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 159 alin. (3) prevedea:
„(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare,
realizat până la intrarea în vigoare a prezentei legi, se face cu adeverinţa eliberată
în baza declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de
plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, a declaraţiei de asigurare sau a
contractului de asigurare socială, după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 159, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Pentru perioadele prevăzute la art. 16 lit. c), dovada stagiului de cotizare, realizat
în sistemul public de pensii, se face cu adeverinţa eliberată de casele teritoriale de pensii pe
baza declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către
bugetul asigurărilor sociale de stat, a declaraţiei individuale de asigurare, a declaraţiei
nominale de asigurare sau a contractului de asigurare socială, după caz”.
Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 160 alin. (2) prevedea:
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„(2) Certificarea stagiului de cotizare, realizat până la intrarea în vigoare a
prezentei legi, pentru cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut
special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale,
ordinii publice şi siguranţei naţionale se face de casele de pensii sectoriale, pe
măsura preluării datelor din actele doveditoare prevăzute la art. 159 alin. (2)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 160, alin. (2) se abrogă.
Art. 162 alin. (6) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 162 alin. (6) prevedea:
„(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) care nu pot
dovedi cu acte drepturile salariale de care au beneficiat în perioadele anterioare
intrării în vigoare a prezentei legi, la determinarea punctajului mediu anual se
utilizează salariul mediu brut/net, după caz, din perioada respectivă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 162, alin. (6) se abrogă.
Art. 162^1 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 162 se introduce un nou articol, art. 162^1,
cu următorul cuprins:
„Persoanele care, până la data de 1 ianuarie 2018, au beneficiat de plăţi compensatorii,
pentru care s-a achitat contribuţia din bugetul asigurărilor pentru şomaj, la determinarea
punctajului lunar se utilizează suma obţinută în urma aplicării asupra drepturilor primite
a raportului dintre cota de contribuţie individuală de asigurări sociale şi cota de contribuţie
de asigurări sociale aprobată pentru locurile de muncă în condiţii normale”.
Art. 163 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 163 alin. (4) prevedea:
„(4) Pentru perioadele de stagiu de cotizare prevăzute la art. 16 lit. d) la
determinarea punctajului lunar se ia în calcul cuantumul ajutorului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 163, alin. (4) se abrogă.
Art. 164 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 164 alin. (2) prevedea:
„(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) -c) şi g),
realizate anterior datei de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se
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utilizează salariul minim pe economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază
minim brut pe ţară din perioadele respective”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 164, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c), anterioare datei
de 1 aprilie 2001, la determinarea punctajului lunar se utilizează salariul minim pe
economie, brut sau net, după caz, sau salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele
respective”.
Art. 164 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 164 alin. (5) lit. b) prevedea:
„(5) Pentru perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1), realizate în
intervalul cuprins între data de 1 aprilie 2001 şi data intrării în vigoare a prezentei
legi, la calculul punctajului lunar se utilizează:
(…)
b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, în
situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b), c) şi g)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 164 alin. (5), lit. b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) 25% din salariul mediu brut lunar pe economie din perioadele respective, în
situaţiile prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) şi c)”.
Art. 167 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 167 prevedea:
„În cazul persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), la determinarea
punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a prezentei legi,
se utilizează solda brută sau netă/salariul brut sau net, după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 167 se abrogă.
Art. 172 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 172 alin. (2) prevedea:
„(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a
fost asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori,
sistemul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi la sistemul de
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asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate
din perioadele respective”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 172, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a fost
asigurată simultan la sistemul de asigurări sociale şi pensii pentru agricultori şi la sistemul
de asigurări sociale de stat, la stabilirea punctajului se cumulează veniturile asigurate din
perioadele respective”.
Art. 172 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 172 alin. (3) prevedea:
„(3) Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, în care o persoană a
fost asigurată simultan la sistemul public de pensii şi la sistemul apărării naţionale,
ordinii publice şi siguranţei naţionale, după caz, la stabilirea pensiei se iau în
considerare toate veniturile asigurate din perioadele respective”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 172, alin. (3) se abrogă.
Art. 175 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 175 prevedea:
„(1) Evidenţa nominală a persoanelor asigurate din luna de raportare se
realizează prin declaraţia prevăzută la art. 296^19 alin. (1).
(2) Modelul declaraţiei individuale de asigurare, al contractului de asigurare
socială, precum şi modelele celorlalte documente necesare în vederea evidenţei
drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege se
stabilesc de CNPP, se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 175 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Modelul contractului de asigurare socială şi al actului adiţional la acesta se aprobă
prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(2) Modelele deciziilor de pensie/indemnizaţii şi pensii de serviciu prevăzute de legile
cu caracter special se aprobă prin ordin al preşedintelui CNPP”.
Art. 177 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 177 prevedea:
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„(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală de
asigurări sociale, suportată de asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), nu
va diminua venitul net al acestora.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se realizează prin majorarea drepturilor
salariale şi a veniturilor asigurate corespunzător diferenţei dintre cota de
contribuţie individuală de asigurări sociale, prevăzută de prezenta lege, şi cota de
contribuţie individuală prevăzută de legislaţia anterioară.
(3) Aplicarea prevederilor referitoare la baza de calcul a contribuţiei de
asigurări sociale, respectiv la majorarea drepturilor salariale şi a veniturilor
asigurate, astfel încât contribuţia de asigurări sociale suportată de asiguraţii
prevăzuţi la alin. (1) să nu conducă la diminuarea venitului net al acestora, se va
face pe baza normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului până la
data intrării în vigoare a prezentei legi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 177 se abrogă.
Art. 179 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 179 prevedea:
„(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se
recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani.
(2) În cazul prestaţiilor de asigurări sociale, altele decât pensiile, recuperarea
sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează de către angajator sau, după caz, de
instituţia care efectuează plata drepturilor de asigurări sociale.
(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum şi casele de pensii sectoriale
recuperează sumele plătite necuvenit de la plătitorii prevăzuţi la alin. (2).
(4) Sumele plătite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii şi al
caselor de pensii sectoriale se recuperează de la beneficiari în baza deciziei casei
respective, care constituie titlu executoriu.
(5) Debitele reprezentând contribuţii de asigurări sociale sau prestaţii de
asigurări sociale mai mici de 10 lei nu se urmăresc.
(6) Sumele rămase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedaţi nu se mai
urmăresc.
(7) Sumele cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, rămase nerecuperate de
pe urma asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedaţi, nu se mai
urmăresc”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 179 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte
drepturi prevăzute de legi speciale, casele teritoriale de pensii emit decizii de recuperare,
prin care se stabileşte în sarcina beneficiarilor obligaţia de restituire a acestor sume.
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(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se stabilesc cu respectarea termenului general de
prescripţie de 3 ani.
(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări
sociale constituie titlu executoriu.
(4) În cazul ajutorului de deces plătit necuvenit prin intermediul altor instituţii,
recuperarea sumelor se efectuează de instituţia plătitoare a ajutorului de deces, în condiţiile
legii.
(5) Debitele reprezentând prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi
speciale, mai mici de 40 lei, nu se mai urmăresc.
(6) Actualizarea sumei prevăzute la alin. (5), ca urmare a modificării prevederilor
legale în materie, se face prin ordin al preşedintelui CNPP.
(7) Sumele rămase nerecuperate după decesul beneficiarilor nu se mai urmăresc.
(8) În cazul sumelor cu titlu de prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de
legi speciale virate din eroare, ulterior decesului, în contul bancar al titularului, eroare
determinată de necomunicarea, până la data efectuării viramentului, prin orice mijloace,
către casa teritorială de pensii a cauzei de încetare a plăţii drepturilor, aceasta are obligaţia
de a efectua demersuri în vederea identificării persoanei care a încasat sumele respective.
(9) În situaţia în care, în urma demersurilor efectuate, persoana care a încasat
necuvenit prestaţia nu poate fi identificată în termen de 3 ani de la data decesului
titularului dreptului, suma încasată necuvenit nu se mai urmăreşte.
(10) Deciziile prevăzute la alin. (3) se contestă conform Codului de procedură fiscală”.
Art. 181 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 181 prevedea:
„(1) Debitele provenite din prestaţii de asigurări sociale se recuperează prin
executorii proprii ai CNPP, precum şi ai caselor de pensii sectoriale şi se fac venit
la bugetul asigurărilor sociale de stat.
(2) La recuperarea debitelor în conformitate cu dispoziţiile alin. (1) se aplică
prevederile Codului de procedură fiscală în materie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 181 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Prin derogare de la prevederile art. 226 alin. (10) din Codul de procedură fiscală,
debitele provenite din prestaţii de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale se
recuperează prin reţinere/compensare din/cu drepturile lunare plătite debitorului prin
casele teritoriale de pensii.
(2) Reţinerile/compensările prevăzute la alin. (1) se efectuează de casele teritoriale de
pensii, cu respectarea termenului general de prescripţie de 3 ani.
(3) În cazul în care, la data emiterii titlului executoriu, se constată că recuperarea
debitului conform prevederilor alin. (1) şi (2) nu se poate face în termenul general de
prescripţie de 3 ani, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal
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central, în vederea punerii în executare silită, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură
fiscală.
(4) Debitele recuperate în condiţiile alin. (1)-(3) se fac venit la bugetul din care au fost
finanţate sumele încasate necuvenit.
(5) În situaţia prevăzută la alin. (3), procedura de transmitere, de către casele
teritoriale de pensii, a titlurilor executorii, precum şi aceea de evidenţă a recuperării
debitelor se stabilesc prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului
muncii şi justiţiei sociale”.
Art. 182 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 182 prevedea:
„Angajatorii, persoane fizice şi juridice, sunt obligaţi să pună la dispoziţia
CNPP, a caselor teritoriale de pensii şi a caselor de pensii sectoriale, după caz,
datele şi documentele necesare întocmirii evidenţelor privind stagiul de cotizare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 182 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Angajatorii, persoane fizice şi juridice, sunt obligaţi să pună la dispoziţia CNPP
şi/sau a caselor teritoriale de pensii, datele şi documentele necesare întocmirii evidenţelor
privind stagiul de cotizare”.
Art. 184 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 184 alin. (1) prevedea:
„(1) Baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii, cu excepţia
celor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c), este proprietatea CNPP şi are caracter
confidenţial”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 184, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Baza de date privind asiguraţii sistemului public de pensii este proprietatea CNPP
şi are caracter confidenţial”.
Art. 184 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 184 alin. (2) prevedea:
„(2) Bazele de date privind asiguraţii sistemului public de pensii prevăzuţi la
art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) sunt proprietatea caselor de pensii sectoriale şi au caracter
confidenţial”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 184, alin. (2) se abrogă.
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Art. 185 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 185 prevedea:
„Stabilirea şi plata unor drepturi finanţate din bugetul de stat se efectuează în
continuare de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, şi de casele de pensii
sectoriale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 185 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Stabilirea şi plata unor drepturi finanţate din bugetul de stat se efectuează de CNPP,
prin casele teritoriale de pensii”.
Art. 185^1 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 185 se introduce un nou articol, art. 185^1,
cu următorul cuprins:
„Pentru efectuarea operaţiunilor legate de întocmirea şi transmiterea documentelor de
plată a prestaţiilor stabilite şi achitate de către alte instituţii, CNPP încasează
contravaloarea cheltuielilor materiale şi a manoperei aferente serviciilor efectuate.
(2) Sumele rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) constituie venituri ale
bugetului asigurărilor sociale de stat”.
Art. 186 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 186 prevedea:
„Institutul Naţional de Statistică are obligaţia să comunice CNPP şi caselor
sectoriale de pensii câştigul salarial mediu brut, până în ultima zi a lunii în curs,
pentru luna precedentă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 186 se abrogă.
Art. 192 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 192 alin. (2) prevedea:
„(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit.
b), c) şi g), care constituie şi vechime în muncă sau în serviciu în sistemele proprii
de asigurări sociale neintegrate sistemului public de pensii, se iau în calcul,
opţional, în unul dintre sisteme”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 192, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. b) şi c),
care constituie şi vechime în muncă sau în serviciu în sistemele proprii de asigurări sociale
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neintegrate sistemului public de pensii se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma
exprimării opţiunii de către asigurat”.
Art. 192^1 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 192 se introduce un nou articol, art. 192^1,
cu următorul cuprins:
„(1) Persoanele ale căror drepturi de pensie, acordate de casele teritoriale de pensii în
perioada 1 ianuarie 2011-31 decembrie 2015, care au realizat stagii de cotizare atât în
sistemul pensiilor militare de stat, cât şi în sistemul public de pensii pot solicita
recalcularea pensiei prin excluderea perioadelor realizate în sistemul pensiilor militare de
stat.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care
beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condiţiile de acordare a
dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător
stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii.
(3) În cazul pensiilor anticipate parţiale, recalculate conform prevederilor alin. (1), se
păstrează procentul de diminuare de la data stabilirii sau, după caz, de la data recalculării
acestora.
(4) În situaţia reglementată la alin. (1) şi (2), perioadele asimilate stagiului de cotizare
se iau în calcul în unul dintre sisteme, în urma exprimării opţiunii de către beneficiar.
(5) Drepturile rezultate în urma recalculării se cuvin şi se acordă începând cu luna
următoare solicitării”.
Anexa nr. 6 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 103/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, anexa nr. 6 prevedea:
„Vârste standard de pensionare, stagii complete şi stagii minime de cotizare în
specialitate, pentru cadrele militare în activitate, soldaţii şi gradaţii voluntari,
poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei
naţionale:
Bărbaţi – Femei
Vârsta asiguratului Stagiul complet Stagiul minim
Luna şi anul Luna şi anul
la ieşirea la pensie
de cotizare
de cotizare
naşterii
pensionării
(ani/luni)
(ani/luni)
(ani/luni)
Până în
ianuarie 1956 Ianuarie 2011
55/0
20/0
15/0
inclusiv
Februarie
55/0
20/1
15/0
Februarie 1956
2011
Martie 1956 Martie 2011
55/0
20/2
15/0
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Iunie 1956
Iulie 1956
August 1956
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Mai 2011
Iunie 2011
Iulie 2011
Septembrie
2011
Octombrie
2011
Noiembrie
2011

Septembrie
1956
Octombrie
Ianuarie 2012
1956
Noiembrie
Februarie
1956
2012
Decembrie
Martie 2012
1956
Ianuarie 1957
Mai 2012
Februarie 1957 Iunie 2012
Martie 1957
Iulie 2012
Septembrie
Aprilie 1957
2012
Octombrie
Mai 1957
2012
Noiembrie
Iunie 1957
2012
Iulie 1957
Ianuarie 2013
Februarie
August 1957
2013
Septembrie
Martie 2013
1957
Octombrie
Mai 2013
1957
Noiembrie
Iunie 2013
1957
Decembrie
Iulie 2013
1957
Septembrie
Ianuarie 1958
2013
Octombrie
Februarie 1958
2013
Noiembrie
Martie 1958
2013

55/1
55/1
55/1

20/3
20/3
20/4

15/1
15/1
15/1

55/2

20/4

15/2

55/2

20/5

15/2

55/2

20/5

15/2

55/3

20/6

15/3

55/3

20/7

15/3

55/3

20/8

15/3

55/4
55/4
55/4

20/9
20/9
20/10

15/4
15/4
15/4

55/5

20/10

15/5

55/5

20/11

15/5

55/5

20/11

15/5

55/6

21/0

15/6

55/6

21/1

15/6

55/6

21/2

15/6

55/7

21/3

15/7

55/7

21/3

15/7

55/7

21/4

15/7

55/8

21/4

15/8

55/8

21/5

15/8

55/8

21/5

15/8
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Aprilie 1958 Ianuarie 2014
Februarie
Mai 1958
2014
Iunie 1958
Martie 2014
Iulie 1958
Mai 2014
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Septembrie
Ianuarie 2028
1968
Octombrie
Februarie
1968
2028
Noiembrie
Aprilie 2028
1968
Decembrie
Mai 2028
1968
Ianuarie 1969
Iulie 2028
Februarie 1969 August 2028
Octombrie
Martie 1969
2028
Noiembrie
Aprilie 1969
2028
Mai 1969
Ianuarie 2029
Februarie
Iunie 1969
2029
Iulie 1969
Aprilie 2029
August 1969
Mai 2029
Septembrie
Iulie 2029
1969
Octombrie
August 2029
1969
Noiembrie
Octombrie
1969
2029
Decembrie
Noiembrie
1969
2029
Ianuarie 1970 Ianuarie 2030

59/4

28/8

19/4

59/4

28/9

19/4

59/5

28/10

19/5

59/5

28/11

19/5

59/6
59/6

29/0
29/1

19/6
19/6

59/7

29/2

19/7

59/7

29/3

19/7

59/8

29/4

19/8

59/8

29/5

19/8

59/9
59/9

29/6
29/7

19/9
19/9

59/10

29/8

19/10

59/10

29/9

19/10

59/11
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60/0

30/0

20/0”.

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, anexa nr. 6 se abrogă.
Alte prevederi din O.U.G. nr. 103/2017
Art. III din O.U.G. nr. 103/2017 stabileşte faptul că respectiva ordonanţă de
urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Conform art. V din O.U.G. nr. 103/2017, Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.) şi
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli
profesionale (rep. M. Of. nr. 251 din 8 aprilie 2014), cu modificările şi completările
aduse prin respectiva ordonanţă de urgenţă, se vor republica, după aprobarea
acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

Revista Universul
Juridic  nr. 1, ianuarie 2018, pp. 281-283
Actualitate
legislativă

281

LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII
PUBLICE – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 116/2017)

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

Actul modificator

Sumar

– modifică: art. 36
O.U.G. nr. 116/2017
(M. Of. nr. 1043 din
– abrogă: art. 51 alin.
29 decembrie 2017)
(4) şi (5), art. 68 alin. (1^1)

În M. Of. nr. 1043 din 29 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 116/2017
privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif.
ult.).
Art. 5 din O.U.G. nr. 116/2017 stabileşte faptul că Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice se modifică.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin O.U.G.
nr. 116/2017.
Art. 36 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 116/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 36 prevedea:
„Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii
prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat,
înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială,
dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de 5
ori valoarea acestuia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 36 va avea următorul cuprins:
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„Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi
la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare
socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale”.
Art. 51 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 116/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 51 alin. (4) şi (5) prevedea:
„(4) Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulată cu o pensie de
serviciu/indemnizaţie pentru limită de vârstă reglementate de legi cu caracter
special.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplică situaţiei în care persoana îndeplineşte atât
condiţiile pentru acordarea pensiei din sistemul public de pensii, cât şi cele pentru
acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat
sistemului public de pensii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 51, alin. (4) şi (5) se abrogă.
Art. 68 alin. (1^1) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 116/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 68 alin. (1^1) prevedea:
„(1^1) De prevederile alin. (1) lit. c) beneficiază persoanele care au realizat
stagiu de cotizare de cel puţin 2 ani din ultimii 5 ani anteriori datei încadrării în
grad de invaliditate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68, alin. (1^1) se abrogă.
Alte prevederi din O.U.G. nr. 116/2017
Art. 1 din O.U.G. nr. 116/2017 prevede faptul că începând cu anul 2018,
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate
integral din venituri proprii, poate reţine, ca venituri proprii, o cotă de 15% din
sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare şi
sancţionare a contravenţiilor şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală
care au la bază sesizări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, rămase
definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând:
a) impozite, taxe şi contribuţii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere,
stinse prin încasare, compensare sau executare silită;
b) obligaţii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare,
compensare sau executare silită;
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c) valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin
procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ale Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală;
d) repararea prejudiciului material şi sume confiscate prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită.
(2) Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exerciţiu financiar,
cu condiţia ca actele prevăzute la alin. (1) prin care au fost stabilite sumele
respective să rămână definitive în sistemul căilor de atac în acelaşi exerciţiu
financiar.
(3) În situaţia în care exerciţiul financiar în care se sting sumele diferă de
exerciţiul financiar în care actele prevăzute la alin. (1) rămân definitive în sistemul
căilor de atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare ale
exerciţiului financiar în care cele două condiţii, respectiv stingerea şi rămânerea
definitivă, sunt îndeplinite cumulativ.
Potrivit art. 2 din O.U.G. nr. 116/2017, prin derogare de la prevederile art. 9
din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, veniturile proprii ale
activităţii prevăzute la art. 1 alin. (1) se utilizează pentru acordarea de premii
personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Acordarea premiilor lunare prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea
prevederilor art. 25 şi în condiţiile prevăzute de art. 26 din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
Conform art. 3 din O.U.G. nr. 116/2017, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru
activitatea prevăzută la art. 1 alin. (1) se elaborează şi se aprobă odată cu bugetul
ordonatorului principal de credite în subordinea căruia funcţionează Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, conform prevederilor legale în vigoare.
Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al
activităţii prevăzute la art. 1 alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeaşi
destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.
Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii prevăzute la
art. 1 alin. (1) se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în
vigoare.
Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii
prevăzute la art. 1 alin. (1) se efectuează în conformitate cu prevederile legale în
vigoare.
Art. 4 din O.U.G. nr. 116/2017 stabileşte faptul că procedura de constituire şi
utilizare a veniturilor proprii ale activităţii prevăzute la art. 1 alin. (1) se stabileşte
prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, iar procedura de acordare a premiilor se
stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
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REGISTRUL DE EVIDENŢĂ FISCALĂ PENTRU PERSOANELE
FIZICE, CONTRIBUABILI POTRIVIT TITLULUI IV DIN CODUL
FISCAL (OMFP NR. 3254/2017)

De Redacţia ProLege
Actul
normativ
publicat în
Monitorul
Oficial

Sumar

Contribuabilii prevăzuţi la Titlul IV din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
OMFP nr.
denumită în continuare Codul fiscal, pentru care venitul net
3254/2017
anual se stabileşte în sistem real, în baza datelor din contabilitate,
(M. Of. nr.
au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă fiscală în
10 din 5
conformitate cu prevederile respectivului ordin. Registrul de
ianuarie 2018)
evidenţă fiscală se completează şi de către contribuabilii prevăzuţi
la art. 60 pct. 1 lit. a) şi d) din Codul fiscal.
În M. Of. nr. 10 din 5 ianuarie 2018, a fost publicat Ordinul ministrului
Finanţelor Publice (OMFP) nr. 3254/2017 privind Registrul de evidenţă fiscală
pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit Titlului IV din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivului ordin.
Art. 1 din OMFP nr. 3254/2017
Potrivit art. 1, contribuabilii prevăzuţi la Titlul IV din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în
continuare Codul fiscal, pentru care venitul net anual se stabileşte în sistem real, în
baza datelor din contabilitate, au obligaţia să completeze Registrul de evidenţă
fiscală în conformitate cu prevederile respectivului ordin. Registrul de evidenţă
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fiscală se completează şi de către contribuabilii prevăzuţi la art. 60 pct. 1 lit. a) şi d)
din Codul fiscal.
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care
venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia să completeze
în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri.
Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
pot completa în Registrul de evidenţă fiscală numai partea referitoare la venituri
sau îşi pot îndeplini obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de
plătitorul de venit. Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală şi au optat pentru stabilirea impozitului ca impozit final,
potrivit prevederilor art. 73 din Codul fiscal, nu au obligaţia de completare a
Registrului de evidenţă fiscală.
În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri, obligaţiile
referitoare la Registrul de evidenţă fiscală îi revin asociatului desemnat care
răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice.
[Codul fiscal
„Art. 60 („Scutiri”) 1. a) activităţi independente, realizate în mod individual
şi/sau într-o formă de asociere; (…) d) activităţi agricole, silvicultură şi
piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual
şi/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică;”
„Art. 105 („Venituri neimpozabile”)
(1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele
fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare
naturală a următoarelor:
a) produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei
lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi
valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care
contribuabilii le au în proprietate;
b) produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din
activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II –
Venituri din activităţi independente.
(2) Veniturile definite la art. 103 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele
stabilite potrivit tabelului următor:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Produse vegetale
Cereale
Plante oleaginoase
Cartof
Sfeclă de zahăr
Tutun

Suprafaţă
până la 2 ha
până la 2 ha
până la 2 ha
până la 2 ha
până la 1 ha
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hamei pe rod
Legume în câmp
Legume în spaţii protejate
Leguminoase pentru boabe
Pomi pe rod
Vie pe rod
Arbuşti fructiferi
Flori şi plante ornamentale
Animale
Vaci
Bivoliţe
Oi
Capre
Porci pentru îngrăşat
Albine
Păsări de curte

până la 2 ha
până la 0,5 ha
până la 0,2 ha
până la 1,5 ha
până la 1,5 ha
până la 1 ha
până la 1 ha
până la 0,3 ha
Nr. capete/Nr. de familii de albine
până la 2
până la 2
până la 50
până la 25
până la 6
până la 75 de familii
până la 100]

Art. 2 din OMFP nr. 3254/2017
Art. 2 prevede că Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea
informaţiilor care stau la baza determinării venitului net anual/pierderii nete
anuale cuprins/cuprinse în Declaraţia privind venitul realizat din România.
În cazul asocierilor fără personalitate juridică şi entităţilor supuse regimului
transparenţei fiscale, informaţiile din Registrul de evidenţă fiscală stau la baza
determinării venitului net anual/pierderii nete anuale cuprins/cuprinse în
Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi
supuse regimului transparenţei fiscale.
Art. 3 din OMFP nr. 3254/2017
Art. 3 stabileşte faptul că Registrul de evidenţă fiscală se completează anual cu
totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestora, în
anul curent, pentru întreaga perioadă de activitate desfăşurată în anul fiscal
precedent, până la data depunerii Declaraţiei privind venitul realizat din România,
dar nu mai târziu de termenul de depunere stabilit de lege.
Registrul de evidenţă fiscală se completează astfel încât să permită
identificarea şi controlul operaţiunilor efectuate pentru determinarea venitului net
anual/pierderii nete anuale, care să corespundă cu cel/cea cuprins/cuprinsă în
Declaraţia privind venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit
pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului
transparenţei fiscale, după caz, şi în orice altă declaraţie rectificativă depusă
ulterior.
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Registrul de evidenţă fiscală se ţine, după caz, pe fiecare sursă de venit din
cadrul fiecărei categorii de venit, astfel încât venitul brut şi cheltuielile deductibile
determinate anual să corespundă cu cele înscrise în Declaraţia privind venitul
realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără
personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, după caz.
În cazul în care contribuabilul are mai multe surse de venit, evidenţa se ţine pe
fiecare sursă de venit în cadrul aceluiaşi registru de evidenţă fiscală.
Detalierea elementelor de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii
nete anuale evidenţiate în Registrul de evidenţă fiscală se efectuează în funcţie de
necesităţile proprii ale acestuia şi de specificul activităţii.
Art. 4 din OMFP nr. 3254/2017
Art. 4 dispune că înregistrarea venitului brut anual în Registrul de evidenţă
fiscală se efectuează în funcţie de natura activităţii, pe fiecare sursă din cadrul
fiecărei categorii de venit.
Constituie venit brut anual totalul veniturilor în bani şi în natură realizate în
cadrul unui an fiscal, altele decât cele prevăzute la art. 62 şi, respectiv, la art. 68
alin. (3) din Codul fiscal. Evaluarea veniturilor în natură se efectuează la preţul
pieţei sau la preţul stabilit prin expertiză, în funcţie de locul şi la data primirii
acestora.
TVA colectată potrivit regulilor prevăzute în Titlul VII „Taxa pe valoarea
adăugată” din Codul fiscal nu reprezintă venit şi nu se înregistrează în Registrul
de evidenţă fiscală.
[Codul fiscal
„Art. 62 („Venituri neimpozabile”)
În înţelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:
a) ajutoarele, indemnizaţiile şi alte forme de sprijin cu destinaţie specială,
primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele
fondurilor speciale, bugetele locale şi din alte fonduri publice sau colectate public,
inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile, precum şi cele de aceeaşi natură
primite de la organizaţii neguvernamentale, potrivit statutelor proprii, sau de la
alte persoane;
b) indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate, potrivit
legii, persoanelor fizice, altele decât cele care obţin venituri din salarii şi asimilate
salariilor;
c) indemnizaţiile pentru: risc maternal, maternitate, creşterea copilului şi
îngrijirea copilului bolnav, potrivit legii;
d) recompense acordate conform legii din fonduri publice;
e) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor
mobile sub forma deşeurilor care fac obiectul programelor naţionale finanţate din
bugetul de stat sau din alte fonduri publice;
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f) veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deşeurilor
din patrimoniul personal;
g) sumele încasate din asigurări de orice fel reprezentând despăgubiri, sume
asigurate, precum şi orice alte drepturi, cu excepţia câştigurilor primite de la
societăţile de asigurări ca urmare a contractului de asigurare încheiat între părţi, cu
ocazia tragerilor de amortizare;
h) despăgubirile în bani sau în natură primite de către o persoană fizică ca
urmare a unui prejudiciu material suferit de aceasta, inclusiv despăgubirile
reprezentând daunele morale;
i) sumele primite ca urmare a exproprierii pentru cauză de utilitate publică,
conform legii;
j) sumele primite drept despăgubiri pentru pagube suportate ca urmare a
calamităţilor naturale, precum şi pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform
legii;
k) pensiile pentru invalizii de război, orfanii, văduvele/văduvii de război,
pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces pentru personalul
participant, potrivit legii, la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român,
pensiile acordate în cazurile de invaliditate sau de deces, survenite în timpul sau
din cauza serviciului, personalului încadrat în instituţiile publice de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, sumele fixe pentru îngrijirea pensionarilor
care au fost încadraţi în gradul I de invaliditate, precum şi pensiile, altele decât
pensiile plătite din fonduri constituite prin contribuţii obligatorii la un sistem de
asigurări sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de
la bugetul de stat;
l) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizare sau mecenat,
conform legii;
m) veniturile primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra
bunurilor imobile şi mobile din patrimoniul personal, altele decât câştigurile din
transferul titlurilor de valoare şi/sau aurului financiar prevăzute la cap. V –
Venituri din investiţii, precum şi altele decât cele definite la cap. IX – Venituri din
transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
n) drepturile în bani şi în natură primite de:
– militarii în termen, soldaţii şi gradaţii profesionişti care urmează modulul
instruirii individuale, elevii, studenţii şi cursanţii instituţiilor de învăţământ din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;
– personalul militar, militarii în termen, poliţiştii şi funcţionarii publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, rezerviştii, pe timpul
concentrării sau mobilizării;
o) bursele primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau
perfecţionare în cadru instituţionalizat;
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o) bursele, premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport,
echipamente de lucru/protecţie şi altele asemenea primite de elevi pe parcursul
învăţământului profesional şi tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul
educaţiei naţionale;
p) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare şi aur financiar, primite cu
titlu de moştenire ori donaţie. Pentru proprietăţile imobiliare, în cazul moştenirilor
şi donaţiilor se aplică reglementările prevăzute la art. 111 alin. (2) şi (3);
q) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor
consulare pentru activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, în
condiţii de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului internaţional
sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;
r) veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor
consulare şi institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, precum şi
veniturile în valută primite de personalul încadrat în instituţiile publice de apărare,
ordine publică şi siguranţă naţională, trimis în misiune permanentă în străinătate,
în conformitate cu legislaţia în vigoare;
s) veniturile primite de oficialii organismelor şi organizaţiilor internaţionale
din activităţile desfăşurate în România în calitatea lor oficială, cu condiţia ca poziţia
acestora de oficial să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;
ş) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activitatea de consultanţă
desfăşurată în România, în conformitate cu acordurile de finanţare nerambursabilă
încheiate de România cu alte state, cu organisme internaţionale şi organizaţii
neguvernamentale;
t) veniturile primite de cetăţeni străini pentru activităţi desfăşurate în
România, în calitate de corespondenţi de presă, cu condiţia reciprocităţii acordate
cetăţenilor români pentru venituri din astfel de activităţi şi cu condiţia ca poziţia
acestor persoane să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;
ţ) sumele reprezentând diferenţa de dobândă subvenţionată pentru creditele
primite în conformitate cu legislaţia în vigoare;
u) subvenţiile primite pentru achiziţionarea de bunuri, dacă subvenţiile sunt
acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
v) veniturile reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură, stabilite potrivit
legii, primite de persoanele cu handicap, veteranii de război, invalizii, orfanii şi
văduvele de război, accidentaţii de război în afara serviciului ordonat, persoanele
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, persoanele care au
efectuat stagiul militar în detaşamentele de muncă din cadrul Direcţiei Generale a
Serviciului Muncii în perioada 1950-1961 şi soţiile celor decedaţi, urmaşii
eroilor-martiri, răniţii şi luptătorii pentru victoria Revoluţiei Române din
Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din
noiembrie 1987, precum şi persoanele persecutate de către regimurile instaurate în
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România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive
etnice;
w) premiile obţinute de sportivii medaliaţi la campionatele mondiale,
europene şi la jocurile olimpice/paralimpice. Nu sunt venituri impozabile premiile, primele şi indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, în vederea realizării
obiectivelor de înaltă performanţă: clasarea pe locurile 1-6 la campionatele
europene, campionatele mondiale şi jocurile olimpice/paralimpice, precum şi
calificarea şi participarea la turneele finale ale campionatelor mondiale şi
europene, prima grupă valorică, precum şi la jocurile olimpice/paralimpice, în
cazul jocurilor sportive. De asemenea, nu sunt venituri impozabile primele şi
indemnizaţiile sportive acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor
specialişti, prevăzuţi de legislaţia în materie, în vederea pregătirii şi participării la
competiţiile internaţionale oficiale ale loturilor reprezentative ale României. Au
acelaşi regim fiscal primele acordate sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor şi altor
specialişti, prevăzuţi în legislaţia în materie, din sumele încasate de cluburi ca
urmare a calificării şi participării la competiţii intercluburi oficiale europene sau
mondiale;
x) premiile şi alte drepturi sub formă de cazare, masă, transport şi altele
asemenea, obţinute de elevi şi studenţi în cadrul competiţiilor interne şi
internaţionale, inclusiv elevi şi studenţi nerezidenţi în cadrul competiţiilor
desfăşurate în România;
y) prima de stat acordată pentru economisirea şi creditarea în sistem colectiv
pentru domeniul locativ, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
z) alte venituri care nu sunt impozabile, astfel cum sunt precizate la fiecare
categorie de venit”.
„Art. 68 („Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi
independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate”)
(…)
(3) Nu sunt considerate venituri brute:
a) aporturile în numerar sau echivalentul în lei al aporturilor în natură făcute
la începerea unei activităţi sau în cursul desfăşurării acesteia;
b) sumele primite sub formă de credite bancare sau de împrumuturi de la
persoane fizice sau juridice;
c) sumele primite ca despăgubiri;
d) sumele sau bunurile primite sub formă de sponsorizări şi mecenat, conform
legii, sau donaţii”.
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„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 deducerea din valoarea tranzacţiei a
sumei neimpozabile de 450.000 lei.
(2) Impozitul prevăzut la alin. (1) nu se datorează în următoarele cazuri:
a) la dobândirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi construcţiilor de
orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul legilor speciale;
b) la dobândirea dreptului de proprietate cu titlul de donaţie între rude şi afini
până la gradul al III-lea inclusiv, precum şi între soţi;
c) în cazul actelor de desfiinţare cu efect retroactiv pentru actele de transfer al
dreptului de proprietate asupra proprietăţilor imobiliare;
d) constatarea în condiţiile art. 13 din Legea cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
e) în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul
personal, în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor
bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru o
singură operaţiune de dare în plată”.]
Art. 5 din OMFP nr. 3254/2017
Conform art. 5, cheltuielile deductibile anual se evidenţiază în Registrul de
evidenţă fiscală, după caz, în funcţie de natura acestora, pe fiecare sursă din fiecare
categorie de venit, astfel încât să corespundă cu cele înscrise în Declaraţia privind
venitul realizat din România sau în Declaraţia anuală de venit pentru asocierile
fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale, după
caz.
Constituie cheltuieli deductibile cele efectuate în scopul desfăşurării activităţii
şi care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute la art. 68 alin. (4) din Codul fiscal.
Constituie cheltuieli deductibile limitat cheltuielile efectuate în condiţiile
prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul fiscal.
Nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală şi nu sunt cheltuieli
deductibile:
a) cheltuielile care depăşesc limitele prevăzute la art. 68 alin. (5) din Codul
fiscal;
b) cheltuielile efectuate în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (7) din Codul
fiscal.
Nu se înregistrează în Registrul de evidenţă fiscală cheltuielile reprezentând
contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în
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limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”,
indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere.
Deducerea acestor cheltuieli se efectuează la recalcularea venitului net
anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75 din Codul fiscal, de
organul fiscal competent.
TVA dedusă potrivit regulilor prevăzute în Titlul VII „Taxa pe valoarea
adăugată” din Codul fiscal, nu reprezintă cheltuială şi nu se înregistrează în
Registrul de evidenţă fiscală.
[Codul fiscal
„Art. 28 („Amortizarea fiscală”)
(…)
(4) Nu reprezintă active amortizabile:
a) terenurile, inclusiv cele împădurite;
b) tablourile şi operele de artă;
c) fondul comercial;
d) lacurile, bălţile şi iazurile care nu sunt rezultatul unei investiţii;
e) bunurile din domeniul public finanţate din surse bugetare;
f) orice mijloc fix care nu îşi pierde valoarea în timp datorită folosirii, potrivit
normelor;
g) casele de odihnă proprii, locuinţele de protocol, navele, aeronavele, vasele
de croazieră, altele decât cele utilizate pentru desfăşurarea activităţii economice;
h) imobilizările necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată, încadrate
astfel potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
(…)
(20) Contribuabilii care investesc în mijloace fixe destinate prevenirii
accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, precum şi înfiinţării şi funcţionării
cabinetelor medicale pot deduce integral valoarea acestora la calculul profitului
impozabil la data punerii în funcţiune sau pot recupera aceste cheltuieli prin
deduceri de amortizare, potrivit prevederilor prezentului articol”.
„Art. 68 („Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi
independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate”)
(…)
(4) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate
în scopul desfăşurării activităţii independente, pentru a putea fi deduse, în funcţie
de natura acestora, sunt:
a) să fie efectuate în cadrul activităţilor independente, justificate prin
documente;
b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia
au fost plătite;
c) să reprezinte cheltuieli cu salariile şi cele asimilate salariilor astfel cum sunt
definite potrivit Cap. III – Venituri din salarii şi asimilate salariilor, cu excepţiile
prevăzute de prezentul capitol;
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d) să respecte regulile privind amortizarea, prevăzute în Titlul II, după caz;
e) să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în
mijloace fixe pentru cabinetele medicale, în conformitate cu prevederile art. 28
alin. (20);
f) să reprezinte cheltuieli cu prime de asigurare efectuate pentru:
1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
2. activele ce servesc ca garanţie bancară pentru creditele utilizate în desfăşurarea activităţii pentru care este autorizat contribuabilul;
3. bunurile utilizate în cadrul unor contracte de închiriere sau de leasing,
potrivit clauzelor contractuale;
4. asigurarea de risc profesional;
g) să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării/detaşării în altă
localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare;
h) să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care îşi desfăşoară
activitatea individual şi/sau într-o formă de asociere, în ţară şi în străinătate, în
scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare şi transport, altele
decât cele prevăzute la alin. (7) lit. k);
i) să reprezinte contribuţii de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de
asigurări sociale şi/sau contribuţii profesionale obligatorii plătite, potrivit legii,
organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
j) să fie efectuate în scopul desfăşurării activităţii şi reglementate prin acte
normative în vigoare;
k) în cazul activelor neamortizabile prevăzute la art. 28 alin. (4), cheltuielile
sunt deductibile la momentul înstrăinării şi reprezintă preţul de cumpărare sau
valoarea stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii, după caz.
(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse
private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul
determinată conform alin. (6);
b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul
determinată conform alin. (6);
c) cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până
la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru
destinaţiile prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Titlul II, după caz;
d) scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislaţiei în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen
depăşit de valabilitate potrivit legii;
e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit
legii;
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f) cheltuielile reprezentând voucherele de vacanţă acordate de angajatori,
potrivit legii;
g) contribuţiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006
privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite în scopul
personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual
sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru
fiecare persoană;
h) primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, plătite în scopul personal al
contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o
formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare
persoană;
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât şi în scopul
personal al contribuabilului sau asociaţilor sunt deductibile numai pentru partea
de cheltuială care este aferentă activităţii independente;
j) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor
folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin.
(7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;
k) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii datorate în calitate de
angajatori, potrivit titlului V;
l) cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată de
contribuabil potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii,
indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere.
Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la
recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor art. 75;
m) cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă, potrivit legii;
n) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele
decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional,
utilizate în desfăşurarea activităţii, pe baza contractului încheiat între părţi, în
limita nivelului dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, pentru
împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului şi, respectiv,
nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la art. 27 alin. (7)
lit. b);
o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în
cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi
dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu
prevederile privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing;
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p) cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;
q) cheltuielile reprezentând contribuţiile profesionale obligatorii datorate,
potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a
5% din venitul brut realizat.
(…)
(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al
familiei sale;
b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află
pe teritoriul României sau în străinătate;
c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe
venitul realizat în străinătate;
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit.
f), alin. (5) lit. h) şi cele efectuate pentru persoanele care obţin venituri din salarii şi
asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii şi
asimilate salariilor;
e) donaţii de orice fel;
f) dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor
confiscate ca urmare a încălcării dispoziţiilor legale în vigoare şi penalităţile,
datorate autorităţilor române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepţia celor
plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorităţi;
g) ratele aferente creditelor angajate;
h) cheltuielile de achiziţionare sau de fabricare a bunurilor şi a drepturilor
amortizabile din Registrul-inventar;
i) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate şi
neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliţă de asigurare;
j) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de
venit;
k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt
utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă
autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri,
incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste
cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se
înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi
protecţie şi servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru
serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru
închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
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5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.
Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile
privind amortizarea.
În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă,
care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale
de deducere.
Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin normele
metodologice date în aplicarea art. 68;
l) alte sume prevăzute prin legislaţia în vigoare”.
„Art. 75 („Recalcularea şi impozitarea venitului net din activităţi independente”)
(1) Organul fiscal competent are obligaţia recalculării venitului net
anual/pierderii nete anuale, determinat/determinată în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate, stabilit/stabilită potrivit Declaraţiei privind venitul
realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuţiei de asigurări sociale
datorate de contribuabil potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale
obligatorii.
(2) Venitul net anual/Venitul net anual recalculat din activităţi independente
se impozitează potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual impozabil”.]
Art. 6 din OMFP nr. 3254/2017
Art. 6 prevede că Registrul de evidenţă fiscală se modifică ori de câte ori se
constată diferenţe cu privire la veniturile şi/sau cheltuielile înregistrate iniţial,
până la data depunerii declaraţiei rectificative.
Art. 7 din OMFP nr. 3254/2017
Potrivit art. 7, contribuabilii pot ţine Registrul de evidenţă fiscală în formă
scrisă sau electronică, cu respectarea modelului şi conţinutului prevăzute în anexa
nr. 1 la respectivul ordin.
Art. 8 din OMFP nr. 3254/2017
Art. 8 dispune că Registrul de evidenţă fiscală se întocmeşte într-un singur
exemplar de către contribuabili, fără a se lăsa rânduri libere, completându-se câte o
filă din modelul prevăzut în anexa nr. 1, după caz, pentru fiecare sursă din cadrul
fiecărei categorii de venit.
Modelul, conţinutul, caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare ale
Registrului de evidenţă fiscală sunt prezentate în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte
integrantă din respectivul ordin.
Art. 9 din OMFP nr. 3254/2017
Art. 9 stabileşte că Registrul de evidenţă fiscală se păstrează la domiciliul fiscal
al contribuabilului/sediul asocierii, fie în formă scrisă, fie în format electronic.
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Art. 10 din OMFP nr. 3254/2017
În art. 10 se prevede că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României.
Redăm în continuare conţinutul anexelor la respectivul ordin.
Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3254/2017
Modelul şi conţinutul Registrului de evidenţă fiscală
Anul . . . . . . . . . .
Rectificare
Sursa de venit/categorie de venit
– model –

Nr.
crt.

Elemente de calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii Valoare
nete anuale
– lei –

Anexa nr. 2 la OMFP nr. 3254/2017
Caracteristicile de tipărire, utilizare şi păstrare ale Registrului de evidenţă
fiscală
1. Denumire: Registru de evidenţă fiscală
2. Format: A4/t1.
3. Caracteristici de tipărire: carnete de 100 file, numerotate automat
4. Se utilizează de către contribuabili pentru înscrierea informaţiilor care au
stat la baza determinării venitului net anual/pierderii nete anuale.
5. Se întocmeşte într-un exemplar.
6. Circulă la contribuabil pentru justificarea calculului venitului net
anual/pierderii nete anuale.
7. Se arhivează la domiciliul fiscal al contribuabilului/sediul asocierii.
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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
AL ŞCOLII NAŢIONALE DE GREFIERI – MODIFICĂRI
(HOTĂRÂREA CSM NR. 1478/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Regulamentul de organizare şi
funcţionare al SNG
(M. Of. nr. 257 din 17 aprilie 2007; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Hotărârea CSM nr.
1478/2017
(M. Of. nr. 30 din 12
ianuarie 2018)

Sumar
– modifică: art. 46
alin. (1)

În M. Of. nr. 30 din 12 ianuarie 2018, a fost publicată Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii (Hotărârea CSM) nr. 1478/2017 pentru
modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de
Grefieri, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 183/2007 (M. Of. nr. 257 din 17 aprilie
2007; cu modif. ult.).
În continuare, vom prezenta modificările aduse Regulamentului de organizare
şi funcţionare al SNG prin Hotărârea CSM nr. 1478/2017.
Art. I din Hotărârea CSM nr. 1478/2017 prevede faptul că Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea
CSM nr. 183/2007 se modifică după cum urmează:
Art. 46 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al SNG
(modificat prin Hotărârea CSM nr. 1478/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 46 alin. (1) prevedea:
„(1) Cursurile de formare profesională continuă se organizează la sediul Şcolii
sau la sediile instanţelor şi parchetelor, la centrele de formare din ţară aflate în
subordinea Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, Consiliului Superior al
Magistraturii sau a altor instituţii publice, precum şi la centrele de formare ale
regiilor autonome sau ale societăţilor cu capital integral de stat”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 46, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Cursurile de formare profesională continuă se organizează la sediul Şcolii sau la
sediile instanţelor şi parchetelor, la centrele de formare din ţară aflate în subordinea
Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, Consiliului Superior al Magistraturii sau a
altor instituţii publice, precum şi în alte spaţii corespunzătoare, în condiţiile legii”.
S
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NORMELE DE APLICARE A PREVEDERILOR O.U.G.
NR. 158/2005 PRIVIND CONCEDIILE ŞI INDEMNIZAŢIILE
DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE (OMS NR. 15/2018)

De Redacţia ProLege
Actul normativ publicat în
Monitorul Oficial
Normele de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 158/2005
(M. Of. nr. 31 din 12 ianuarie
2018)

Sumar
– Cap. I („Dispoziţii generale”)
– Cap. II („Concedii şi indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate”)
– Cap. III („Dispoziţii finale”)
– Anexele nr. 1-13

În M. Of. nr. 31 din 12 ianuarie 2018, a fost publicat Ordinul Ministerului
Sănătăţii (OMS) nr. 15/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivului ordin.
Art. 1 din OMS nr. 15/2018 prevede faptul că se aprobă Normele de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din respectivul
ordin.
Art. 2 din OMS nr. 15/2018 dispune că respectivul ordin se publică în
Monitorul Oficial al României.
Art. 3 din OMS nr. 15/2018 stabileşte faptul că începând cu data intrării în
vigoare a respectivului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (M. Of. nr. 147 din 16 februarie 2006;
cu modif. ult.), precum şi orice altă dispoziţie contrară.
Redăm în continuare conţinutul anexei la OMS nr. 15/2018, privind Normele
de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate din 5 ianuarie 2018.
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Structura respectivelor norme este următoarea:
– Cap. I („Dispoziţii generale”);
– Cap. II („Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate”);
– Cap. III („Dispoziţii finale”);
– Anexele nr. 1-13.
Cap. I („Dispoziţii generale”)
Secţ. 1 („Persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate”)
Art. 1 prevede faptul că următoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate
în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate:
a) persoanele fizice, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe
teritoriul României, care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza
unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a
unui statut special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor de
la persoane fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la
care România este parte;
b) persoanele fizice care realizează în România veniturile prevăzute la lit. a), de
la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi Confederaţia Elveţiană, cu respectarea prevederilor legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte;
c) persoanele fizice care realizează în România veniturile prevăzute la lit. a), de
la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte;
d) persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, potrivit legii;
e) persoanele fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane prevăzute
la lit. a)-d) şi care se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii
şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzut la art. 1 alin. (2) din
O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 1
(…)
(2) Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile
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prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la
alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate”.]
Sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate şi soţia/soţul titularului întreprinderii
individuale/persoanei fizice autorizate care, fără a fi înregistrată/înregistrat în
registrul comerţului şi autorizată/autorizat să funcţioneze ea însăşi/el însuşi ca
titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată sau fără a fi
salariată/salariat, participă în mod obişnuit la activitatea întreprinderii
individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleaşi sarcini, fie sarcini
complementare, dacă titularul/persoana fizică autorizată este asigurat/asigurată
potrivit lit. e).
Calitatea de titular al întreprinderii individuale/persoană fizică autorizată se
dovedeşte cu documentul emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
conform prevederilor legale, iar calitatea de soţie/soţ prin certificatul de căsătorie.
Secţ. a 2-a („Evidenţa persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de
sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, precum şi a certificatelor de concediu
medical”)
Art. 2 dispune că evidenţa persoanelor asigurate în sistemul de asigurări
sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii, precum şi a certificatelor de
concediu medical se realizează pe baza Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate, prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul
fiscal.
[Codul fiscal
„Art. 147 („Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”)
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) -f), precum şi persoanele fizice care
realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori
din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la
care România este parte sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, Declaraţia privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa
nominală a persoanelor asigurate”.]
(2) Persoanele şi instituţia prevăzute art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
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nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate să depună
declaraţia prevăzută la alin. (1).
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 6
(…)
(6) Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii, persoanele prevăzute la art. 1
alin. (2) sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii şi
indemnizaţii cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca
persoane asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor
Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Contractul se înregistrează la casa de asigurări de
sănătate şi produce efecte de la data înregistrării”.]
(3) Declaraţia prevăzută alin. (1) se depune şi de către persoanele prevăzute la
art. 6 alin. (6^3) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile
prevăzute la art. 147 alin. (12) şi (13) din Codul fiscal.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 6
(…)
(6^3) Persoanele şi informaţiile prevăzute la alin. (3) se declară şi de către
persoanele fizice care obţin venituri sub formă de salarii ca urmare a activităţii
desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România,
precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, precum
şi de persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor,
care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la
angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România
şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum
şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte,
în condiţiile prevăzute la art. 147 alin. (12) şi (13) din Codul fiscal”.
Codul fiscal
„Art. 147 („Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”)
(…)
(12) Persoanele fizice care obţin venituri sub formă de salarii ca urmare a
activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în
România, precum şi la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice
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străine depun declaraţia prevăzută la alin. (1) şi achită contribuţiile sociale
obligatorii în cazul în care misiunile şi posturile, precum şi reprezentanţele
respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a
contribuţiilor sociale.
(13) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor,
care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la
angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România
şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum
şi ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte,
au obligaţia să depună declaraţia prevăzută la alin. (1) numai dacă există un acord
încheiat în acest sens cu angajatorul”.]
(4) Persoanele şi instituţia prevăzute la art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 158/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate
în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul
exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoţit de un centralizator al
cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, în condiţiile în care se solicită restituirea
sumelor reprezentând indemnizaţii plătite angajaţilor proprii care au beneficiat de
certificate de concediu medical. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical
se depune la casele de asigurări de sănătate şi în situaţia în care indemnizaţiile
aferente se suportă integral de către angajator, conform art. 12 pct. A din O.U.G. nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţia în care asiguratul nu
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizaţii.
(5) În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale şi/sau puncte de
lucru, aceştia depun declaraţia privind obligaţiile de plată, cumulat, atât pentru
activitatea proprie, cât şi pentru activitatea sucursalelor şi/sau a punctelor de
lucru.
(6) Pentru ca asiguraţii aflaţi în evidenţa Casei Asigurărilor de Sănătate a
Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti să poată
beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este necesar să
se confirme că aceştia îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia
de astfel de indemnizaţii. În acest sens, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării,
Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va asigura
transmiterea către casele de asigurări de sănătate a veniturilor care constituie baza
lunară de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru
persoanele menţionate, confirmând totodată calitatea de asigurat pentru concedii
şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi stagiul minim de
asigurare al acestora.
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Potrivit art. 3, casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a verifica şi de a
valida datele cuprinse în declaraţia prevăzută la art. 2, primul paragraf mai sus
menţionat.
În cazul în care după validarea datelor se constată neconcordanţe care implică
rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială, casele de
asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora o
notificare.
În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a
notificării, angajatorii sau asimilaţii acestora au obligaţia de a transmite declaraţia
rectificativă, în condiţiile stabilite prin ordinul comun prevăzut la art. 2, al doilea
paragraf de mai sus.
Declaraţia prevăzută anterior poate fi depusă şi din iniţiativa angajatorilor sau
a asimilaţilor acestora, pentru situaţiile care implică rectificarea datelor şi/sau a
sumelor cuprinse în declaraţia iniţială.
Art. 4 stabileşte faptul că pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii,
persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt obligate să încheie contractul de asigurare pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, al cărui model este prevăzut în anexa
nr. 2, cu casa de asigurări de sănătate la care sunt luate în evidenţă ca persoane
asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi să plătească lunar contribuţia prevăzută la art. 3 alin. (3)
din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare celei pentru care se datorează.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 3
(…)
(3) Dreptul la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la
care au dreptul persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), este condiţionat de plata
unei contribuţii pentru asigurarea pentru concedii şi indemnizaţii în cota de 1%,
aplicată asupra venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare, care se face
venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.]
Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza
încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii este obligatorie
încheierea unui act adiţional la contract, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3,
în termen de maximum 30 de zile de la apariţia modificării respective. Actul
adiţional la contract produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării
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acestuia şi are acelaşi regim juridic ca şi contractul de asigurare pentru concedii şi
indemnizaţii.
Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuţia, este stabilit
de persoana interesată, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 5
(1) Cota de contribuţie prevăzută la art. 3 alin. (3) se datorează şi se achită de
către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2). Venitul lunar pentru care se optează
plata contribuţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decât valoarea
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii, şi nici
mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia”.]
Contractul prevăzut în primul paragraf încetează la iniţiativa oricăreia dintre
părţi, conform clauzelor prevăzute în contract.
Art. 5 prevede că toate operaţiunile legate de înregistrarea şi evidenţa
declaraţiilor şi a contractelor de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, a solicitărilor de modificare a contractelor de
asigurare pentru concedii şi indemnizaţii, precum şi de plata contribuţiei datorate
de persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt în sarcina caselor de asigurări de sănătate care au primit şi au
înregistrat documentele respective.
Secţ. a 3-a („Stagiul de asigurare”)
Art. 6 stabileşte faptul că stagiul minim de asigurare pentru acordarea
drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) -d) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se
acordă concediul medical.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 2
(1) Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la
care au dreptul asiguraţii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt:
a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă,
cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi
recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a
unor accidente de muncă sau boli profesionale;
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c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;”.]
Exemplul nr. 1 – Situaţie în care există 6 luni integrale de stagiu de asigurare:
luna
zile lucrătoare
zile de stagiu

12 11 10 9
19 22 23 20
19 20 13 20

8
23
13

7
22
21

6
21
21

5
22
22

4
20
20

3
22
22

2
20
20

1
21
21

– luna 1 reprezintă prima lună anterioară producerii riscului; […]
– luna 12 reprezintă a 12-a lună anterioară producerii riscului.
În acest caz condiţia de stagiu de asigurare este realizată, întrucât se constată
că există 6 luni integrale de stagiu de asigurare (lunile 1-6).
În cazul în care nu au fost realizate venituri în ultimele 6 luni anterioare lunii
pentru care se acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat
dacă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului
rezultă un număr de zile de stagiu de asigurare cel puţin egal cu numărul total de
zile lucrătoare din ultimele 6 luni anterioare producerii riscului.
Exemplul nr. 2 – Situaţie în care nu există 6 luni integrale de stagiu de
asigurare:
luna

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

zile lucrătoare

19

22

23

20

23

22

21

22

20

22

20

21

zile de stagiu

10

19

16

10

13

5

21

22

10

22

20

16

În acest caz se ia în considerare perioada ultimelor 6 luni anterioare producerii
riscului (lunile 1-6).
Numărul total de zile lucrătoare din această perioadă este de 126 de zile, iar
numărul de zile de stagiu este de 111 zile.
Diferenţa este de 15 zile.
În acest exemplu, pentru a completa stagiul de asigurare necesar de 126 de zile
se iau în calcul 15 zile de stagiu de asigurare din lunile 7-12 (5 zile din luna 7,
respectiv 10 zile din luna 8). Astfel se constituie stagiul de asigurare necesar pentru
deschiderea drepturilor la concedii şi indemnizaţii.
Stagiul minim de asigurare se constituie şi din însumarea perioadelor asimilate
stagiului de asigurare prevăzute la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a perioadelor în care persoanele asigurate au beneficiat de
indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă suportate de fondul de
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
[O.U.G. nr. 158/2005
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„Art. 8
(…)
(2) Se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de
sănătate perioadele în care:
a) asiguratul beneficiază de concediile şi indemnizaţiile prevăzute de prezenta
ordonanţă de urgenţă;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate;
c) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit
legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu
examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima sesiune. Dovada absolvirii
cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de
instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor
respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă
eliberată de instituţia de învăţământ superior;
d) a beneficiat de indemnizaţie lunară pe perioada concediului de acomodare,
potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, de
indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit O.U.G. nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare”.]
Cap. II („Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate”)
Secţ. 1 („Dispoziţii generale”)
Conform art. 7, concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate la care au dreptul asiguraţii, în condiţiile O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt:
a) concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă,
cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi
recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a
unor accidente de muncă sau boli profesionale;
c) concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate;
d) concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.
Art. 8 dispune că asiguraţii beneficiază de concedii şi indemnizaţii, în baza
certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementărilor în
vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare prevăzut la art. 7 din O.U.G. nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;

Actualitate legislativă

309

b) prezintă adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă
numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele
12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor
infectocontagioase din grupa A.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 7
Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2
alin. (1) lit. a) -d) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru
care se acordă concediul medical”.]
Medicul curant, direct sau prin reprezentantul său legal, încheie o convenţie
privind eliberarea certificatelor de concediu medical cu casa de asigurări de
sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 4.
Convenţia prevăzută mai sus se încheie cu o singură casă de asigurări de
sănătate, respectiv cu cea în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul
unitatea sanitară, sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice,
Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, după caz.
Potrivit art. 9, certificatele de concediu medical se completează şi se eliberează
la data la care se acordă consultaţia medicală, stabilindu-se numărul necesar de zile
de concediu medical.
În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda
certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul
certificatelor de concediu medical „iniţial”.
Pentru certificatele medicale „în continuare”, data acordării nu poate fi mai
mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical
acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune.
Certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai
pentru luna în curs sau luna anterioară, pentru următoarele situaţii:
a) în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare în spital;
c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor,
numai de către medicul ortoped/chirurg;
d) situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor
sociale peste 90 de zile;
e) în caz de carantină;
f) pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.
Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului
preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de
asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea

310

Actualitate legislativă

Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de
securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu
familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a
Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare,
casele de asigurări de sănătate pot întocmi, lunar sau la sfârşitul perioadei de
tratament, certificate de incapacitate de muncă, la o dată ulterioară, dar nu mai
târziu de 30 de zile de la data la care a fost primit documentul care certifică
incapacitatea de muncă şi durata probabilă a acesteia emis de către
medicul/instituţia din statul de tratament.
Art. 10 stabileşte faptul că prin excepţie de la prevederile art. 9 (privind
certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru
luna în curs sau luna anterioară, pentru situaţiile mai sus menţionate), certificatele
de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 90
de zile, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma
tragicului eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti în data de
30 octombrie 2015.
Art. 11 prevede că medicul curant din spital eliberează certificatele de
concediu medical numai în ziua externării pacientului.
Fac excepţie de la prevederile de mai sus situaţiile în care durata internării
cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, caz în care medicul
curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
În art. 12 se stabileşte faptul că la externarea pacientului din spital, medicul
curant eliberează certificatul de concediu medical în condiţiile art. 11, cu înscrierea
codului de indemnizaţie corespunzător, cu excepţia codului de indemnizaţie de
urgenţă (06).
Pentru situaţiile în care certificatul medical acordat pentru perioada internării
în spital are înscris codul de indemnizaţie de urgenţă (06) este obligatorie
eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordată la externare.
În art. 13 se dispune că la camera de gardă a spitalului se pot elibera certificate
de concediu medical în caz de urgenţe medico- chirurgicale neinternate numai de
către medicii de specialitate.
Art. 14 prevede faptul că în situaţia în care certificatul de concediu medical se
eliberează la începutul lunii pentru toată perioada cuprinsă în lună, medicul curant
poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-30/1-31 a lunii
respective.
Art. 15 dispune că medicii sunt obligaţi să îndrume pacienţii către unitatea
sanitară la care trebuie să se adreseze aceştia în vederea obţinerii în continuare a
asistenţei medicale şi a certificatelor de concediu medical.
Art. 16 stabileşte că orice prelungire a unui concediu medical se efectuează pe
un nou certificat de concediu medical.
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Potrivit art. 17, certificatele de concediu medical completate cu codurile de
indemnizaţie 02, 03, 04 şi 10, prevăzute pe formularul de certificat de concediu
medical, ca urmare a unui accident de muncă, cu avizul inspectoratului teritorial
de muncă/avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi cele cu codul de
indemnizaţie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.
Secţ. a 2-a („Concediul şi indemnizaţia pentru incapacitate temporară de
muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii”)
Conform art. 18, concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă
se acordă pe o durată de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotite de la
prima zi de îmbolnăvire.
Începând cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi până la 183 de zile,
cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, după caz.
Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate
temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază
după cum urmează:
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele
boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
denumită în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;
b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către medicul expert
al asigurărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală,
peritoneală şi urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi
neoplazii, în funcţie de stadiul bolii;
c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară
operată şi osteoarticulară;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul
ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul
medicului expert al asigurărilor sociale.
Pentru obţinerea avizelor prevăzute mai sus, medicul curant va întocmi un
referat medical conform modelului prezentat în anexa nr. 5; referatul medical se va
transmite la cabinetul de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă în
a cărui rază teritorială îşi are domiciliul asiguratul.
Art. 19 dispune că prevederile art. 18 nu sunt aplicabile persoanelor care intră
în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate de
muncă este cea transmisă de instituţia de la locul de şedere/reşedinţă.
Art. 20 stabileşte faptul că medicii de familie au dreptul de a elibera certificate
de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel
mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape.
În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi afecţiune,
concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de
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specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30/31
de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit
de la prima zi de îmbolnăvire.
Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru
un asigurat pentru incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 30 de zile
calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de
cauza acesteia. După totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de către
medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai
de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de
internare, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege.
Art. 21 prevede că asiguraţii care prezintă unele dintre bolile cardiovasculare
menţionate în anexa nr. 6 beneficiază de concediu medical până la durata maximă
prevăzută de lege.
Potrivit art. 22, asiguraţii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, în funcţie
de stadiul bolii, beneficiază de concediu medical până la duratele maxime
prevăzute de lege.
În art. 23 se dispune că asiguraţii bolnavi de tuberculoză pulmonară sau
extrapulmonară beneficiază de concediu medical până la duratele maxime
prevăzute de lege.
Art. 24 prevede că în situaţiile prevăzute la art. 21-23, certificatele de concediu
medical se eliberează pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice
numai de medicul curant din unităţile sanitare care acordă asistenţă medicală în
specialităţile respective.
Conform art. 25, certificatele de concediu medical pentru durata internării se
acordă de medicul curant din spital care a îngrijit şi externat pacientul.
În situaţia în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe
luni calendaristice, medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu
medical.
La externarea din spital, inclusiv pentru spitalizarea de zi, se poate acorda un
concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea
medicului- şef de secţie, până la maximum 21 de zile calendaristice.
După expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, în cazul în
care starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activităţii, medicul de familie,
pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi
concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeaşi afecţiune,
urmând ca, în cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă, să trimită
pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.
Medicii curanţi din unităţile sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienţi cu TBC,
SIDA, neoplazii, eliberează certificatele de concediu medical pe durata internării
asiguraţilor, iar la externare pot acorda concediu medical până la 30/31 de zile
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calendaristice. În cazul pacienţilor cu TBC, medicii au obligaţia să îndrume
pacientul la cabinetul de pneumologie, la care va fi luat în evidenţă.
Pacienţii internaţi în spital, care au beneficiat în ultimele 12 luni de 90 de zile,
cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, socotite
din prima zi de îmbolnăvire, vor fi trimişi la cabinetele de expertiză medicală a
capacităţii de muncă în a căror rază teritorială este situat spitalul respectiv. În cazul
în care pacienţii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observaţie, rezultatele
investigaţiilor şi referatul medical, în vederea avizării prelungirii concediului
medical.
Art. 26 prevede că în caz de urgenţe medico-chirurgicale, pentru care gradul
de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical se acordă de
medicul care a asistat urgenţa (medic de familie, medic din ambulatoriul de
specialitate, de la camera de gardă, structuri de primire urgenţe, ambulanţă, centru
de permanenţă), pentru o perioadă de maximum 5 zile calendaristice. Dacă
incapacitatea temporară de muncă se menţine, concediul medical poate fi prelungit
de medicul curant, pentru aceeaşi afecţiune, dar nu pentru cod de indemnizaţie de
urgenţă (06), în condiţiile şi pe duratele stabilite de lege.
Art. 27 dispune că persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de
muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi
tratate în ţară, beneficiază de concediu medical; certificatele de concediu medical se
eliberează de medicul curant, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate,
persoanei asigurate, precum şi soţului/soţiei/rudelor de gradul I ale acesteia sau
unei alte persoane împuternicite de către acestea în acest sens, lunar sau la sfârşitul
tratamentului în străinătate, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară.
Art. 28 stabileşte că asiguraţii care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se
află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de
concediu medical de la medicul curant, în baza actelor doveditoare traduse şi
autentificate. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de
către medicii curanţi persoanei asigurate, precum şi soţului/soţiei/rudelor de
gradul I ale acesteia sau unei alte persoane împuternicite de către acestea în acest
sens, lunar sau la sfârşitul tratamentului în străinătate, dar nu mai târziu de 15 zile
de la data revenirii în ţară.
Art. 29 dispune faptul că prevederile art. 18, 27 şi 28 nu sunt aplicabile
persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
Durata de acordare a concediului medical şi a indemnizaţiei pentru
incapacitate de muncă, pentru persoanele prevăzute la art. 27 şi 28, este cea
transmisă din statul de tratament.
Conform art. 30, cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate
temporară de muncă se determină conform art. 17 din O.U.G. nr. 158/2005,
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aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 17
(1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de
muncă se determină prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul
stabilite conform art. 10.
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de
muncă, determinată de tuberculoză, SIDA, neoplazii, precum şi de o boală
infectocontagioasă din grupa A şi de urgenţe medico-chirurgicale stabilite în
condiţiile prevăzute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilită conform
art. 10”.]
Art. 31 prevede că indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se
suportă, potrivit art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, de
către angajator sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate (FNUASS), pentru zilele lucrătoare din duratele exprimate în zile
calendaristice de incapacitate temporară de muncă, socotite din prima zi de
incapacitate.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 12
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum
urmează:
A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară
de muncă;
B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
începând cu:
a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data
încetării incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării
acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi C şi alin. (2)”.]
Exemplul 1 – Situaţia în care concediul medical este acordat pentru perioada
1-12 ianuarie 2018, iar repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, de regulă
sâmbăta şi duminica, potrivit art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
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ziua

L M M J V S D L M M J

data calendaristică

1 2

3

zile plătite

– –

X X X – – Y Y Y Y Y

4 5 6 7 8 9

V ... ... ...

10 11 12 . . . . . . . . .

X – zile suportate de angajator, Y – zile suportate din bugetul FNUASS.
În acest caz angajatorul suportă indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate
pentru 3 zile lucrătoare, având în vedere că 1 şi 2 ianuarie sunt zile de sărbătoare
declarate nelucrătoare.
Numărul de zile ce urmează a fi plătite nu va cuprinde zilele de sărbătoare
declarate nelucrătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, şi/sau zilele
nelucrătoare stabilite prin programul de lucru, potrivit contractelor colective de
muncă.
Exemplul 2 – Situaţia în care concediul medical este acordat pentru perioada
1-15 ianuarie 2018, iar prin programul de lucru se stabilesc zilele nelucrătoare,
altele decât sâmbetele şi duminicile, potrivit art. 137 alin. (2) din Legea nr. 53/2003
– Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
Luna ianuarie a anului 2018 cuprinde 21 de zile lucrătoare.
ziua

L M M J V S D L M M J

data calendaristică

1 2

3

zile plătite

– –

X X X Y Y – –

4 5 6 7 8 9

V S

D L

10 11 12 13 14 15
Y

Y

Y

Y

Y

–

Se consideră că zilele nelucrătoare stabilite prin programul de lucru sunt cele
aferente zilelor de luni şi marţi.
X – zile suportate de angajator, Y – zile suportate din bugetul FNUASS.
Exemplul 3 – Situaţia în care concediul medical este acordat pentru perioada
15-31 ianuarie 2018, iar zilele de repaus săptămânal sunt acordate cumulat, după o
perioadă de activitate continuă ce nu poate depăşi 14 zile calendaristice, potrivit
art. 137 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.

ziua

L M M J

data calendaristică

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

zile plătite

– – – – – – – – Y Y Y Y – – Y Y Y

V S D L M M J

V S D L M M
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Se consideră că persoana a desfăşurat activitate continuă în perioada 1-14
ianuarie.
În acest caz, având în vedere faptul că primele 8 zile de incapacitate sunt
cuprinse în perioada de repaus săptămânal acordată potrivit legii, indemnizaţia se
va calcula numai pentru zilele lucrătoare ulterioare acesteia, în cazul de faţă pentru
cele cuprinse în perioada 23-31 ianuarie.
Art. 32 stabileşte că pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară
de muncă, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea
se iau în considerare separat, durata lor nu se cumulează, iar plata se suportă
conform art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 33 dispune că în situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună
două sau mai multe concedii medicale pentru afecţiuni diferite, fără întrerupere
între ele, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se calculează şi se
plăteşte separat, iar plata se suportă conform art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare.
În situaţia în care unui asigurat i se acordă două sau mai multe concedii
medicale pentru aceeaşi afecţiune, fără întrerupere între ele, durata lor se
cumulează, iar plata se suportă conform art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare. În această situaţie, la calculul indemnizaţiilor pentru certificatele de
concediu medical în continuare se menţine baza de calcul determinată pentru
certificatul de concediu medical iniţial.
În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două certificate de
concediu medical, care se suprapun pentru o anumită perioadă, indemnizaţia se
calculează după cum urmează:
a) pentru primul certificat de concediu medical, indemnizaţia se va calcula
numai pentru zilele cuprinse între data începerii valabilităţii acestuia şi data
începerii valabilităţii celui de-al doilea certificat medical, iar pentru zilele rămase
peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va înscrie
în rubrica „Observaţii” a certificatului de concediu medical „Suprapunere cu CM
seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .”;
b) pentru al doilea certificat medical, a cărui începere se suprapune peste
perioada de valabilitate a primului certificat medical, indemnizaţia se calculează în
mod corespunzător, pentru toate zilele cuprinse în perioada de valabilitate a
acestuia.
În situaţia în care unui asigurat i se acordă certificat de concediu medical
pentru o anumită perioadă, iar asiguratul doreşte să îşi reia activitatea profesională
înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical,
este obligatorie modificarea acestuia, în mod corespunzător, de către medicul care
a eliberat certificatul.
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În situaţia în care asiguraţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din O.U.G.
nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, li se acordă certificat de concediu medical în
aceeaşi zi în care au desfăşurat activitatea în cadrul programului complet de lucru,
indemnizaţia se va acorda numai pentru zilele următoare celei în care a fost
acordat certificatul.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 1
(1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare
asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în
care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:
A. realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract
individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut
special prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum
şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state
care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte;”.]
Art. 34 dispune că în vederea acordării certificatelor de concediu medical,
plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze
asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical
pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz,
conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevăzute la
art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au
obligaţia de a solicita adeverinţa prevăzută anterior de la casele de asigurări de
sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii
de asigurări sociale de sănătate.
Secţ. a 3-a („Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi
recuperarea capacităţii de muncă”)
Art. 35 dispune că în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii
de muncă, asiguraţii pot beneficia de:
a) indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă;
b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină;
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.
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Art. 36 stabileşte că indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu o
pătrime din durata normală se acordă asiguraţilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A
şi B din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care, din motive de
sănătate, nu mai pot realiza durata normală de muncă, şi se acordă, la propunerea
medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel
mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau
mai multe etape.
Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de muncă cu o
pătrime din durata normală de lucru se eliberează de medicul curant care a propus
această reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice, cu avizul medicului
expert al asigurărilor sociale, până la durata maximă prevăzută de lege.
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă
se determină conform art. 19 alin. (3) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 19
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru reducerea timpului de
muncă este egal cu diferenţa dintre baza de calcul stabilită conform art. 10 şi
venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de muncă,
fără a depăşi 25% din baza de calcul”.]
Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă se suportă integral din
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Pentru obţinerea avizului prevăzut în primul paragraf de mai sus se va
respecta procedura instituită la art. 18 (privind faptul că pentru obţinerea avizelor
prevăzute la alin. (2) şi (3), medicul curant va întocmi un referat medical conform
modelului prezentat în anexa nr. 5; referatul medical se va transmite la cabinetul
de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul asiguratul).
Potrivit art. 37, concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe
durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.
Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul
curant asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli
contagioase, pe durata stabilită în certificatul eliberat de organele de specialitate ale
direcţiilor de sănătate publică. Dacă durata perioadei de carantină stabilită de
organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică depăşeşte 90 de zile nu
este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
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Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină se determină conform
art. 20 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Indemnizaţia pentru carantină se suportă integral din bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 20
(…)
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din
baza de calcul stabilită conform art. 10”.]
Art. 38 prevede că asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o
perioadă mai mare de 90 de zile consecutive beneficiază de tratament balnear şi de
recuperare medicală, pe baza prescripţiilor medicale, cu sau fără contribuţie
personală, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru privind condiţiile acordării
asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
Tratamentul balnear şi de recuperare medicală se desfăşoară în conformitate
cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul curant,
cu avizul obligatoriu al medicului expert al asigurărilor sociale, în funcţie de
natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe etape. În funcţie de tipul
afecţiunii şi de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de
zile şi se stabileşte de medicul expert al asigurărilor sociale, la propunerea
medicului curant.
Programul individual de recuperare este obligatoriu şi se realizează în unităţi
sanitare specializate aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
După fiecare etapă prevăzută în programul individual de recuperare, asiguraţii
sunt supuşi reexaminării medicale. În funcţie de rezultatele acesteia, medicul
expert al asigurărilor sociale, după caz, actualizează programul individual de
recuperare, recomandă reluarea activităţii profesionale sau propune pensionarea
de invaliditate.
Plata indemnizaţiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive
imputabile lui, nu îşi îndeplineşte obligaţia de a urma şi de a respecta programul
individual de recuperare.
Tratamentul balnear şi de recuperare medicală a capacităţii de muncă se
suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile prevăzute de contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi de normele
metodologice de aplicare a acestuia.
Beneficiază concomitent de prestaţii pentru acelaşi risc asigurat numai
asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pe o durată mai mare de 90 de
zile, care urmează tratament balnear.
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Pentru obţinerea avizului prevăzut în al doilea paragraf al acestui articol se va
respecta procedura instituită la art. 18 (privind faptul că pentru obţinerea avizelor
prevăzute la alin. (2) şi (3), medicul curant va întocmi un referat medical conform
modelului prezentat în anexa nr. 5; referatul medical se va transmite la cabinetul
de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul asiguratul).
Secţ. a 4-a („Concediul şi indemnizaţia de maternitate”)
Art. 39 stabileşte faptul că asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi
lăuzie pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de
indemnizaţie de maternitate. Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de
63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile
după naştere. Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în
funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel
încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile
calendaristice.
De drepturile prevăzute mai sus beneficiază şi femeile care nu se mai află, din
motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) din
O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, dacă nasc în termen de 9 luni de la data
pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs
din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de
angajatori sau de asimilaţii acestora, iar indemnizaţia se achită din bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări
de sănătate unde medicul de familie al asiguratei are încheiată convenţie.
În situaţia prevăzută anterior, baza de calcul al indemnizaţiei de maternitate se
constituie din media veniturilor lunare asigurate, din ultimele 6 luni anterioare
datei pierderii calităţii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10 din O.U.G.
nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 10
(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, baza de calcul al
indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor brute lunare
din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la
limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează
contribuţia asiguratorie pentru muncă.
(2) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C, baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor brute lunare
reprezentând indemnizaţie de şomaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se
constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.
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(3) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise
în contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie
stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar.
(4) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor
alin. (1)-(3), se constituie baza de calcul al indemnizaţiilor se utilizează perioadele
asimilate stagiului de cotizare prevăzute la art. 8 alin. (2), veniturile care se iau în
considerare sunt:
a) indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute
la art. 8 alin. (2) lit. a);
b) salariul de bază minim brut pe ţară din perioadele respective, pentru
situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi c);
c) indemnizaţiile de care au beneficiat asiguraţii, prevăzute la art. 8 alin. (2)
lit. d).
(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică şi în cazul pensionarilor de invaliditate
gradul III, precum şi în cazul pensionarilor nevăzători, pe perioada în care se află
în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi alin. (2).
(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în cazul în care stagiul de
cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de
calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare
realizate sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate, cu respectarea
prevederilor alin. (4).
(7) Pentru persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cazul în care stagiul de
cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de
calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare
asigurate, înscrise în contractul de asigurare sau, după caz, venitul lunar din prima
lună de asigurare cu respectarea prevederilor alin. (4).
(8) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile
calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare.
(9) La stabilirea numărului de zile ce urmează a fi plătite se au în vedere
prevederile legale cu privire la zilele de sărbătoare declarate nelucrătoare, precum
şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele
colective de muncă”.]
Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru
sarcină, după luna a 6-a de sarcină, astfel încât durata minimă obligatorie a
concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.
În situaţia copilului născut mort sau în situaţia în care acesta moare în
perioada concediului de lăuzie, indemnizaţia de maternitate se acordă pe toată
durata acestui concediu.
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Potrivit art. 40, concediul medical pentru maternitate se acordă numai pentru
sarcină, şi nu pentru afecţiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, fără
legătură cu aceasta.
Conform art. 41, certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează
pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de
către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidenţă şi urmăreşte
pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege.
Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant
de specialitate obstetrică- ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia
sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30/31 de zile calendaristice.
Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută
de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza.
Art. 42 prevede faptul că în situaţia în care survine decesul mamei, la naştere
sau imediat după aceasta, tatăl beneficiază de restul concediului neefectuat de
către mamă, în condiţiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, certificatul fiind
eliberat de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie din unitatea sanitară
unde a născut femeia sau de medicul de familie, după caz.
Potrivit art. 43, cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de maternitate se
determină conform art. 25 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 25
(1) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 85% din baza
de calcul stabilită conform art. 10”.]
În art. 44 se dispune faptul că indemnizaţia de maternitate se suportă integral
din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Secţ. a 5-a („Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav”)
Art. 45 prevede că asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru
îngrijirea copilului bolnav, pentru afecţiunile prevăzute la art. 26 alin (1) şi (1^1)
din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Lista afecţiunilor prevăzute la art. 26 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 158/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, este prevăzută în anexa nr. 8.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 26
(1) Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului
bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
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(1^1) În cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi
indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani”.]
Potrivit art. 46, certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului
bolnav în vârstă de până la 7 ani şi îngrijirea copilului cu handicap în vârstă de
până la 18 ani pentru afecţiuni intercurente se eliberează de medicul curant, în
condiţiile şi până la duratele maxime prevăzute de lege.
În situaţiile în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este
imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus
unor intervenţii chirurgicale, durata concediului medical în aceste cazuri va fi
stabilită de medicul specialist, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, cu
aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea
copilului bolnav, cu durată de cel mult 14 zile calendaristice, în una sau mai multe
etape, pentru aceeaşi afecţiune.
Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a
acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult
30/31 de zile calendaristice.
Conform art. 47, cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea
copilului bolnav se determină conform art. 30 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 30
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este
de 85% din baza de calcul stabilită conform art. 10”.]
Art. 48 dispune că indemnizaţiile acordate asiguraţilor pentru îngrijirea
copilului bolnav se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate.
Secţ. a 6-a („Concediul şi indemnizaţia de risc maternal”)
Art. 49 prevede că dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiţiile
prevăzute de O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de
muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit art. 50, certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau de medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul
medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime
sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care
alăptează.
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Conform art. 51, cuantumul brut lunar al indemnizaţiei de risc maternal se
determină conform art. 31 alin. (4) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 31
(…)
(4) Cuantumul indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) reprezintă 75% din baza de
calcul stabilită conform prevederilor art. 10”.]
Art. 52 dispune că indemnizaţia de risc maternal se suportă integral din
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
Potrivit art. 53, concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără
condiţie de stagiu de asigurare.
Secţ. a 7-a („Alte dispoziţii privind indemnizaţiile de asigurări sociale de
sănătate”)
Art. 54 prevede că în cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă
temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune,
dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară,
faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la
art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care s-au născut
anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul
de familie al asiguratului are încheiată convenţie. Pentru aceste situaţii,
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asiguraţii
prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt achitate în condiţiile menţinerii concediului medical pentru aceeaşi
afecţiune.
Art. 55 stabileşte faptul că drepturile achitate în condiţiile prevăzute la art. 54,
care sunt suportate de angajator potrivit art. 12 lit. A din O.U.G. nr. 158/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se recuperează de către casele de asigurări de sănătate de
la angajator, conform legii.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 12
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum
urmează:
A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară
de muncă;”.]
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În art. 56 se dispune faptul că durata concediilor pentru tuberculoză,
neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină,
precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu
medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.
Pentru concediile medicale prevăzute mai sus, plătitorii de indemnizaţii au
obligaţia să elibereze adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu
medical aferent fiecărei afecţiuni în parte.
Art. 57 prevede că din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate
în zile calendaristice, se plătesc zilele lucrătoare. La stabilirea numărului de zile ce
urmează a fi plătite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de
sărbătoare declarate nelucrătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.
Art. 58 dispune că pentru persoana care se află în două sau mai multe situaţii
dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, şi care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind
asigurată conform acestei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se
plătesc, după caz, de fiecare angajator. În această situaţie primele două exemplare
originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi
angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii certificate de către
medicul care a eliberat certificatul.
Pentru persoana care se află în două sau mai multe situaţii dintre cele
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi
care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată
conform acestei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc,
după caz, pentru fiecare loc de realizare. În această situaţie, atât primele două
exemplare originale ale certificatului de concediu medical, cât şi cele două
exemplare în copii certificate de către medicul curant se prezintă spre calcul casei
de asigurări de sănătate.
Pe copiile certificate se va înscrie „Conform cu originalul” şi se va aplica parafa
şi semnătura medicului curant, precum şi, după caz, parafa şi semnătura
medicului şef de secţie, în cazul concediului medical acordat la externare pentru o
perioada mai mare de 7 zile.
Persoanele prevăzute mai sus au obligaţia respectării prevederilor art. 2.
Secţ. a 8-a („Calculul şi plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de
sănătate”)
Conform art. 59, calculul şi plata indemnizaţiilor prevăzute de Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin
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Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se fac pe baza
certificatului de concediu medical eliberat în condiţiile legii, care constituie
document justificativ pentru plată.
Potrivit art. 60, certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până
cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat
concediul. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), art. 23 alin. (2) şi
la art. 32 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) vor ataşa la certificatul de
concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale
de sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 23
(…)
(2) Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate”.
„Art. 32
(1) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea
sau activitatea acestuia încetează prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare,
lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă
modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), care s-au
născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde
medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia în care a expirat termenul pentru
care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori
de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori
a expirat mandatul în baza căruia a desfăşurat activitate în funcţii elective sau în
funcţii numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti”.]
Pentru situaţiile prevăzute la art. 9 (privind certificatele de concediu medical se
pot elibera şi la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară,
pentru situaţiile acolo menţionate), art. 27 şi 28, certificatul de concediu medical se
va depune la plătitor până cel mai târziu la sfârşitul lunii în care s-a eliberat
certificatul medical.
Art. 61 stabileşte faptul că baza de calcul al indemnizaţiilor se determină ca
medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se
acordă concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de
asigurare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, potrivit art. 10 alin.
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(1)-(3) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul în care baza de calcul al indemnizaţiilor se constituie şi din veniturile
aferente perioadei anterioare lunii ianuarie 2018, la calculul indemnizaţiilor se iau
în considerare veniturile lunare care potrivit legislaţiei anterioare acestei luni ar fi
constituit bază de calcul al indemnizaţiilor şi se cumulează cu veniturile lunare
asigurate începând cu cele aferente lunii ianuarie 2018.
În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin.
(1) şi (2), se constituie baza de calcul al indemnizaţiilor se utilizează perioadele
asimilate stagiului de asigurare, veniturile care se iau în considerare sunt cele
prevăzute la art. 10 alin. (4) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă suportate de
fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Art. 62 prevede că media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiilor de
asigurări sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor
asigurate atât cu plata unei contribuţii, în cazul persoanelor prevăzute la art. 1
alin. (1) lit. A şi B şi alin. (2), cât şi fără plata unei contribuţii, în cazul persoanelor
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, realizate în ultimele 6 luni anterioare lunii în
care a fost acordat certificatul de concediu medical, şi numărul total de zile din
această perioadă, astfel:
Mzbci = ∑ V: NTZ,
în care:
Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiilor;
∑ V = suma veniturilor asigurate din ultimele 6 luni;
NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni.
Numărul de zile în care persoanele asigurate au realizat venituri asigurate nu
poate fi mai mare decât numărul zilelor lucrătoare corespunzătoare fiecărei luni
din perioada luată în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 –
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Excepţia o constituie persoanele asigurate aflate în situaţiile prevăzute la art. 9
şi 31 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care beneficiază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă fără condiţii de stagiu de
asigurare, în situaţia în care stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni. În aceste
cazuri baza de calcul al indemnizaţiilor o constituie media veniturilor lunare

328

Actualitate legislativă

realizate sau, după caz, venitul lunar din prima lună de activitate sau media
veniturilor lunare asigurate înscrise în contractul de asigurare sau, după caz,
venitul lunar asigurat din prima lună de asigurare, cu respectarea prevederilor
art. 10 alin. (4) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate este egal cu
produsul dintre media zilnică şi procentele prevăzute de lege, multiplicat cu
numărul de zile lucrătoare din concediul medical, astfel:
Ci = Mzbci x . . . . . . . . . .% x NZLCM,
în care:
– Ci = cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;
– Mzbci = media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale
de sănătate;
– NZLCM = numărul de zile lucrătoare din concediul medical.
Exemplul nr. 1 – Determinarea cuantumului indemnizaţiei pentru un certificat
de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă (boală obişnuită)
acordat pentru 22 de zile lucrătoare:

luna
V
NZ

1
2.500
21

2
2.500
19

3
2.500
21

4
2.500
20

5
2.500
21

– lei –
6
2.500
20

în care:
NZ = numărul de zile pe fiecare lună din baza de calcul;
∑ V = 6 x 2.500 lei = 15.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 15.000 lei: 122 = 122,95 lei;
. . . . . . . . . . % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);
Ci = Mzbci x . . . . . . . . . . % x NZLCM = 122, 95 lei x 75% x 22 = 2.028,68 lei,
rotunjit la 2.029 lei conform legii.
Exemplul nr. 2 – Determinarea cuantumului indemnizaţiei în cazul în care
persoana asigurată a realizat venituri parţiale în una din lunile care este cuprinsă
în baza de calcul al indemnizaţiilor:
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– lei –
luna

1

2

3

4

5

6

V

2.500

2.500

2.500

625

2.500

2.500

NZ

21

19

21

5*

21

20

* În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu fără plată, respectiv 5 zile în
care a desfăşurat activitate, iar veniturile asigurate realizate au fost în sumă de 625
lei.
în care:
NZ = numărul de zile pe fiecare lună din baza de calcul;
∑ V = 5 x 2.500 lei + 625 lei = 13.125 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 5 + 21 + 20 = 107 zile;
Mzbci = 13.125 lei: 107 = 122,66 lei;
. . . . . . . . . . % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările
ulterioare];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);
Ci = Mzbci x . . . . . . . . . . % x NZLCM = 122,66 lei x 75% x 22 = 2.023,78 lei,
rotunjit la 2.024 lei conform legii.
Exemplul nr. 3 – Determinarea cuantumului indemnizaţiei în cazul în care
persoana asigurată are stagiul complet de asigurare, dar nu a realizat venituri în
toate lunile cuprinse în baza de calcul al indemnizaţiilor:

– lei –
luna

1

2

3

4

5

6

V

–

–

2.500

2.500

2.500

2.500

NZ

–

–

21

20

21

20

În acest caz, media zilnică a bazei de calcul al indemnizaţiilor de asigurări
sociale de sănătate se determină ca raport între suma veniturilor asigurate realizate
în lunile 3, 4, 5 şi 6 şi numărul total de zile în care persoana este asigurată pentru
concedii şi indemnizaţii.
Exemplul nr. 4 – Determinarea cuantumului indemnizaţiei pentru cazurile
prevăzute la art. 9 şi 31 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare
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luna
V

1
–

2
–

3
–

4
–

5
–

– lei –
6
2.500

NZ

–

–

–

–

–

21*

* Persoana respectivă are un stagiu de asigurare de o lună.
în care:
NZ = numărul de zile în care persoana este asigurată pentru concedii şi
indemnizaţii;
∑V = 1 x 2.500 lei = 2.500 lei;
NTZ = 21 de zile;
Mzbci = 2.500 lei: 21 = 119,04 lei;
. . . . . . . . . .% = 100% [conform art. 17 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare], respectiv 75% [conform art. 31 alin. (4) din O.U.G.
nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreaga lună);
Ci = Mzbci x . . . . . . . . . .% x NZLCM = 119,04 lei x 100% x 22 = 2.618,88 lei,
rotunjit la 2.619 lei conform legii;
Ci = Mzbci x . . . . . . . . . .% x NZLCM = 119,04 lei x 75% x 22 = 1.964,16 lei,
rotunjit la 1.964 lei conform legii.
Exemplul nr. 5 – Situaţia în care veniturile din ultimele 6 luni depăşesc
plafonul lunar stabilit de lege:

luna*
V**
NZ***
vplaf****

1
10.400
21
10.400

2
10.400
19
10.400

3
11.400
21
11.400

4
17.800
20
17.400

5
18.000
21
17.400

* Luna 1 – luna august 2017;
luna 2 – luna septembrie 2017;
luna 3 – luna octombrie 2017;
luna 4 – luna noiembrie 2017;
luna 5 – luna decembrie 2017;
luna 6 – luna ianuarie 2018.
** Veniturile totale realizate în cele 6 luni din baza de calcul.

– lei –
6
23.000
20
22.800
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*** Numărul de zile lucrătoare pe fiecare lună din baza de calcul.
**** În lunile 4, 5 şi 6 veniturile incluse în baza de calcul al indemnizaţiilor nu
trebuie să depăşească plafonul maxim lunar reprezentând valoarea a 12 salarii
minime brute pe ţară.
Plafonul maxim lunar pentru 2017 = 12 x 1.450 lei (valoarea salariului minim
brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru anul 2017) = 17.400 lei.
Plafonul maxim lunar pentru 2018 = 12 x 1.900 lei (valoarea salariului minim
brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru anul 2018) = 22.800 lei.
Art. 63 dispune că pentru stabilirea cuantumului lunar al indemnizaţiilor de
asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 19 alin. (3) din O.U.G. nr. 158/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, baza de calcul se stabileşte astfel:
Bcli = ∑ V: NTZ x MNTZ Bmax = Bcli x 25% Ci = Bcli – S, care nu poate depăşi
Bmax,
în care:
Bcli – baza lunară de calcul al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate;
∑ V = suma veniturilor asigurate din ultimele 6 luni;
NTZ = numărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni;
MNTZ = media zilelor lucrătoare din ultimele 6 luni din care se constituie baza
de calcul;
Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemnizaţiei, conform art. 19 alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare (25%
din baza de calcul);
Ci = cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate;
S = venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de
muncă.
Exemplul nr. 1:

luna
V
NZ

1
2.500
21

2
2.500
19

3
2.500
21

4
2.500
20

5
2.500
21

– lei –
6
2.500
20

în care:
NZ = numărul de zile pe fiecare lună din baza de calcul
Se presupune că în luna acordării drepturilor venitul salarial brut realizat de
asigurat prin reducerea timpului normal de muncă este de 1.875 lei (S);
∑ V = 6 x 2.500 lei = 15.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
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MNTZ = 122: 6 = 20,33 zile (în acest caz numărul de zile lucrătoare coincide cu
numărul de zile lucrate efectiv);
Bcli = 15.000 lei: 122 x 20,33 = 2.499,59 lei;
Bmax = 2.499,59 lei x 25% = 624,89 lei, rotunjit la 625 lei conform legii;
Ci = 2.499,59 lei – 1.875 lei = 624,59 lei, rotunjit la 625 lei conform legii.
Se compară Ci obţinut cu Bmax şi se constată că nivelul indemnizaţiei nu
depăşeşte baremul maxim; ca urmare cuantumul indemnizaţiei va fi de 625 lei.
Art. 64 prevede că sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către
angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care,
potrivit prevederilor O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele
bugetare prevăzute cu această destinaţie.
Pentru recuperarea sumelor prevăzute mai sus, angajatorul depune la
registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 10, la care se ataşează Centralizatorul privind certificatele de
concediu medical, prevăzut în anexa nr. 1.
Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de
asigurări de sănătate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a
cererii de restituire sau, după caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat
avizat de personalul împuternicit să exercite viza CFP.
Referatul prevăzut anterior, semnat de directorul executiv economic, va fi
supus aprobării preşedintelui-director general, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 11.
Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de
plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 12 sau, după caz,
comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 13. În termen de 60 de
zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua
plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a
plăţii.
După efectuarea plăţii, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.
În art. 65 se stabileşte faptul că indemnizaţiile se achită beneficiarului,
reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procură de către acesta.
Indemnizaţiile cuvenite şi neachitate asiguratului decedat se plătesc soţului
supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeşte
că l-a îngrijit până la data decesului.
Art. 66 dispune că plata indemnizaţiilor încetează începând cu ziua următoare
celei în care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale pentru acordarea indemnizaţiilor;
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c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu
are încheiată convenţie de asigurări sociale;
d) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a
încheiat convenţie de asigurări sociale, dacă în cadrul acesteia se prevede că
indemnizaţiile se plătesc de către celălalt stat.
Art. 67 prevede că în cazul certificatelor de concedii medicale completate cu
codurile de indemnizaţie 02, 03, 04 şi 10 ca urmare a unui accident de muncă, dar
fără avizul casei teritoriale de pensii/direcţiei de sănătate publică, calculul şi plata
indemnizaţiilor se vor realiza conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la concediile şi
indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite,
respectiv la concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi
recuperarea capacităţii de muncă.
La sfârşitul fiecărei luni casele teritoriale de pensii transmit caselor de asigurări
de sănătate codurile numerice personale şi numele cazurilor care au primit
confirmarea de accident de muncă sau boală profesională.
Decontarea cheltuielilor aferente indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se va
face între Casa Naţională de Pensii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate prin intermediul caselor teritoriale, după primirea confirmării
caracterului de accident de muncă sau de boală profesională.
În vederea decontării cheltuielilor aferente indemnizaţiilor prevăzute la alin.
(1), casele de asigurări de sănătate vor depune facturile însoţite de un borderou
centralizator şi copiile certificatelor medicale la casa teritorială de pensii pe raza
căreia a fost înregistrat accidentul de muncă sau a fost declarată boala profesională.
Borderoul centralizator va cuprinde următoarele informaţii: codul numeric
personal (CNP), seria şi numărul certificatelor de concedii medicale, sumele
aferente indemnizaţiilor plătite pe baza certificatelor de concedii medicale
respective.
Termenul de depunere a documentelor de plată este data de 25 a lunii
următoare celei în care s-a primit de către casa de asigurări de sănătate confirmarea
caracterului de accident de muncă sau de boală profesională.
Decontarea se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data
depunerii documentelor la casa teritorială de pensii.
Cap. III („Dispoziţii finale”)
Art. 68 stabileşte faptul că asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate privind apariţia stării de incapacitate
temporară de muncă şi privind datele de identificare, respectiv numele medicului
curant şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 ore de la data
acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate
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temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, asiguraţii au
obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în
prima zi lucrătoare.
Art. 69 prevede că indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative,
în termen de 90 de zile de la data la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi
(2), art. 32 alin. (1), precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din
O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, erau în drept să le solicite. Cuantumul
indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în
certificatul medical.
[O.U.G. nr. 158/2005
„Art. 36
(…)
(3) Plata indemnizaţiilor se face lunar de către:
a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna
respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A;
b) instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la data
de 10 a lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei
pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin.
(1) lit. B şi alin. (2), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la
art. 32”.]
Art. 70 dispune că indemnizaţiile pe care plătitorii de drepturi le achită fără
îndeplinirea stagiului minim de asigurare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 9
şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu
se decontează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
În art. 71 se stabileşte faptul că în înţelesul prevederilor O.U.G. nr. 158/2005,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor
următoarele situaţii:
a) nu se face dovada calităţii de asigurat pentru concedii şi indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate;
b) neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepţiile prevăzute de
lege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de
către medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
d) neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de
lege;
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e) acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situaţiilor
prevăzute de lege;
f) certificate de concediu medical ce depăşesc duratele maxime prevăzute de
prezentele norme.
Constituie refuz justificat la plata indemnizaţiilor şi situaţiile în care
angajatorul constată eliberări nejustificate de certificate de concedii medicale şi
amână plata cu cel mult 90 de zile ca urmare a sesizării comisiilor care efectuează
controlul.
În art. 72 se dispune că medicii care eliberează certificate de concediu medical
au obligaţia de a raporta datele referitoare la aceste certificate. Raportarea se va
face lunar, la termenele stabilite de casele de asigurări de sănătate, atât pe suport
hârtie, cât şi în format electronic. Modelul formularului şi metodologia de
transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de
medicii curanţi din unităţile sanitare care au încheiat o convenţie în acest sens cu
casele de asigurări de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 14.
Potrivit art. 73, casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a ţine evidenţe
distincte cu înregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor,
precum şi a certificatelor de concediu medical eliberate de aceştia.
Art. 74 prevede că pentru constituirea bazei de calcul al indemnizaţiilor de
asigurări sociale de sănătate cuvenite asiguraţilor care realizează venituri
exprimate în moneda altor ţări se ia în considerare contravaloarea în lei a acestor
venituri, obţinută prin aplicarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca
Naţională a României din data stabilită pentru plata drepturilor salariale sau a
veniturilor asigurate, din lunile respective.
Art. 75 dispune că drepturile la concedii şi indemnizaţii care s-au născut
anterior situaţiei de încetare a activităţii angajatorului sau înainte de expirarea
termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul
de administrare ori de management sau dacă a expirat termenul pentru care a fost
exercitată funcţia publică ori a expirat mandatul în baza căruia a desfăşurat
activitate în funcţii elective sau în funcţii numite în cadrul autorităţii executive,
legislative ori judecătoreşti se achită din bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate.
Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru drepturile care
s-au născut anterior situaţiilor prevăzute anterior, se efectuează până la încetarea
situaţiei care a determinat necesitatea eliberării de certificate medicale.
În vederea preluării în plată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de
sănătate a drepturilor care s-au născut anterior situaţiilor prevăzute mai sus,
angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun următoarele acte la casele de
asigurări de sănătate:
a) lista angajaţilor aflaţi în plată de indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate;
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b) situaţia plăţii lunare a drepturilor până la data depunerii documentaţiei;
c) actul legal prin care s-a dispus încetarea raportului de muncă, cu indicarea
temeiului legal;
d) actele medicale şi alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor;
e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual
de muncă, se mai depune şi copia de pe contractul individual de muncă, cu viza
inspectoratului teritorial de muncă, după caz;
f) în cazul încetării activităţii angajatorului, se mai depune şi unul dintre
următoarele acte:
– actul oficial care atestă începerea procedurii de încetare a activităţii
angajatorului (încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a
acţionarilor, rămasă definitivă, privind lichidarea administrativă);
– copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul
comerţului (pentru angajatori, operatori economici);
– confirmarea scrisă a expirării valabilităţii sau a anulării autorizaţiei de
funcţionare ori a autorizaţiei de liberă practică (pentru angajatori, persoane fizice);
– procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de unităţile fiscale teritoriale;
– copie legalizată de pe actul de desfiinţare a organizaţiei cooperaţiei
meşteşugăreşti;
– confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorităţii
elective, executive, legislative sau judecătoreşti;
– orice alte acte prevăzute de legislaţia în materie în vigoare la data încetării
activităţii angajatorului.
Potrivit art. 76, în cazul persoanelor care, înainte de a ocupa funcţii elective ori
de a fi numite în cadrul autorităţii executive, legislative sau judecătoreşti, au fost
angajate cu contract individual de muncă a cărui executare se suspendă, pe durata
exercitării mandatului, potrivit unei legi speciale, indemnizaţiile cuvenite la data
expirării mandatului se plătesc de către angajatori, în condiţiile legii (dacă aceştia
nu şi-au încetat activitatea), în cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.
Art. 77 prevede că drepturile preluate la încetarea activităţii angajatorilor sau
la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă
şi achitate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi care, potrivit
legii, trebuiau să fie suportate din fondurile angajatorilor se recuperează ulterior de
către casele de asigurări de sănătate, în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare.
Conform art. 78, în cazul în care termenul de plată a indemnizaţiei expiră
într-o zi nelucrătoare, plata se consideră în termen dacă este efectuată în ziua
lucrătoare imediat următoare.
Art. 79 stabileşte faptul că anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din respectivele
norme.
Redăm în continuare conţinutul respectivelor anexe.
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Anexa nr. 1 la norme
UNITATEA
..........
Str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . .
.......
Codul fiscal . . . . . . . . . .
Contul . . . . . . . . . .
Trezoreria/Banca . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor . . . . . . . . . .

Nr.
crt.

Seria şi numărul
Codul
Seria şi numărul
Numele şi
certificatului de
CNP CNP*)
indemcertificatului de
prenumele
concediu medical
asigurat copil
concediu medical
nizaţiei
asiguratului
iniţial

*) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul
de indemnizaţie 09.
Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.
Director,
Director economic,
(Administrator)
..........
..........
Anexa nr. 2 la norme
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . .
CONTRACT
de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Încheiat între:
Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., având
funcţia de . . . . . . . . . ., în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea . . . . . . . . . .,
str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .
şi
Doamna/Domnul . . . . . . . . . ., în calitate de asigurat, posesor al codului
numeric personal . . . . . . . . . ., actul de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . .
. . . . . ., cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . .
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. . . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., oficiul poştal . . . . . .
. . . ., telefon . . . . . . . . . ., e-mail . . . . . . . . . .
1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul de asigurări sociale de
sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,
reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de . . . . . . . . . . .
3. Condiţii de asigurare:
3.1. Venitul lunar asigurat este de . . . . . . . . . . lei (în cifre).
În situaţia în care, ulterior încheierii prezentului contract pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acest venit lunar asigurat este mai
mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit
legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia prevăzută la art. 3 alin.
(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau,
după caz, mai mare decât echivalentul a de 12 ori a acestuia, venitul lunar asigurat
este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată sau, după caz,
echivalentul a de 12 ori a acestuia.
3.2. Cota de contribuţie este cea prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorată de
persoanele care se asigură în baza contractului de asigurare pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
Cota de contribuţie, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, este . . . . . . . . . .%.
3.3. Cuantumul contribuţiei lunare se determină prin aplicarea cotei de
contribuţie pentru luna pentru care plăteşte contribuţia prevăzută la pct. 3.2 la
venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1.
Cuantumul contribuţiei lunare, la data încheierii prezentului contract pentru
concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, este de . . . . . . . . . . lei.
3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia la bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate este . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .
3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile casei de asigurări de sănătate
sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.
3.6. Plata contribuţiei la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, se face
lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.
Plata contribuţiei poate fi efectuată şi în cursul lunii pentru care se datorează
contribuţia sau cel mai târziu până la data de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia.
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Plata contribuţiei se poate efectua şi anticipat, pentru . . . . . . . . . . luni
(maximum 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a prezentului contract).
3.7. Neplata contribuţiei la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, la
termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de dobânzi şi penalităţi de întârziere
datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.
4. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate:
4.1. certificarea stagiului de asigurare realizat în sistemul de asigurări sociale
de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate;
4.2. plata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate în condiţiile şi conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
4.3. plata contribuţiilor sociale obligatorii prevăzute de lege, în condiţiile legii,
în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de
sănătate;
4.4. să elibereze asiguratului adeverinţa prevăzută în anexa nr. 7 la norme, din
care să reiasă numărul de zile de concediu de concediu medical avute în ultimele
12/24 luni.
5. Obligaţiile asiguratului:
5.1. achitarea contribuţiei la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în
cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3;
5.2. achitarea de dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru neplata contribuţiei
la termenul prevăzut în contract;
5.3. înştiinţarea casei de asigurări de sănătate despre modificările survenite în
situaţia sa, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea sa în sistemul public de pensii;
5.4. să se prezinte la sediul casei de asigurări de sănătate atunci când este
solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.
6. Durata contractului
Prezentul contract se încheie pe perioadă . . . . . . . . . . (Se completează, după
caz: nedeterminată sau determinată pentru o perioadă de . . . . . . . . . . zile, de la
data de . . .zz/ll/aa. . . la data de . . .zz/ll/aa. . . inclusiv.)
7. Încetarea contractului
7.1. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale
de sănătate încetează:
a) la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat, prevăzută la pct. 6;
b) la data la care asiguratul se încadrează în una dintre situaţiile reglementate
la 1 din O.U.G. nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c) în situaţia în care nu îndeplineşte obligaţia prevăzută la pct. 5.3.
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7.2. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale
de sănătate încetează din iniţiativa asiguratului, dacă acesta înştiinţează casa de
asigurări de sănătate înainte cu cel puţin 30 de zile calendaristice de la expirarea
termenului-limită de plată a contribuţiei la bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate prevăzut la pct. 3.6.
7.3. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale
de sănătate încetează din iniţiativa casei de asigurări de sănătate, dacă asiguratul
nu achită contribuţia la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate pe o perioadă de 2 luni consecutive. Contractul încetează începând cu
luna următoare celei până la care s-a plătit contribuţia.
7.4. Casa de asigurări de sănătate notifică asiguratului încetarea contractului
de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
Contribuţia achitată până la momentul încetării contractului nu se restituie.
8. Alte clauze
8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuţia la bugetul Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate, nu constituie stagiu de asigurare.
8.2. Stagiul de asigurare se constituie din însumarea perioadelor (luni sau zile,
după caz) pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate.
8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior
încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate se modifică valoarea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, stabilit potrivit legii.
8.4. Cota de contribuţie prevăzută la pct. 3.2 se actualizează dacă ulterior
încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate aceasta se modifică, potrivit legii.
8.5. Cuantumul contribuţiei datorate bugetului Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate prevăzut la pct. 3.3 se actualizează, ulterior încheierii
contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate, în situaţiile prevăzute la pct. 8.3 şi 8.4, după caz.
8.6. Stagiul de asigurare realizat în baza prezentului contract de asigurare
pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este luat în
considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare pentru concedii şi
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
8.7. În caz de forţă majoră părţile contractante sunt exonerate de răspundere
pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de
partea care o invocă.
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8.8. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face
numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi
nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră
încetat.
9. Litigii
9.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi
încetarea prezentului contract ori în legătură cu alte pretenţii decurgând din acesta
vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
9.2. Dacă după 15 zile de la începerea procedurilor prevăzute la pct. 9.1 părţile
semnatare ale prezentului contract nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o
divergenţă contractuală, fiecare parte se poate adresa instanţelor judecătoreşti
competente
10. Dispoziţii finale
10.1. În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în
vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica
şi se vor completa în mod corespunzător. Dacă o clauză a prezentului contract ar fi
declarată nulă, celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de această nulitate.
Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care
să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului prezentului contract.
10.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislaţiei
în vigoare în domeniu.
10.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.
10.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.
Asigurător,
..........

Asigurat,
..........

Anexa nr. 3 la norme
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . .
ACT ADIŢIONAL
la Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate
Nr. . . . . . . . . . . din ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .
Pentru asiguratul:
Numele şi prenumele: . . . . . . . . . .
Codul numeric personal: . . . . . . . . . .
Începând cu data de: zi . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . an . . . . . . . . . . în Contractul
de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate nr. . . .

342

Actualitate legislativă

. . . . . . . din ziua . . . . . . . . . . luna . . . . . . . . . . anul . . . . . . . . . .au survenit
următoarele modificări:
..........
..........
..........
Prezentul act adiţional a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte.
Asigurător,
..........

Asigurat,
..........

Anexa nr. 4 la norme
CONVENŢIE
privind eliberarea certificatelor de concediu medical
I. Părţile convenţiei
Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . ., cu sediul în municipiul/oraşul . . . . .
. . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., tel./fax . . . . . . . . .
., reprezentată prin preşedinte – director general . . . . . . . . . .,
şi
Furnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii . . . . . . . . . ., reprezentat
prin . . . . . . . . . ., cu Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . .
., având sediul în municipiul/oraşul/comuna . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . .
. . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . .
. . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . .
II. Obiectul convenţiei
Art. 1. – Obiectul prezentei convenţii îl constituie eliberarea certificatelor de
concediu medical, conform prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. – Eliberarea certificatelor de concediu medical se face de către următorii
medici:
1. . . . . . . . . . . , cod parafă . . . . . . . . . ., Autorizaţia de liberă practică nr. . . . . . . . .
. ./ . . . . . . . . . .;
2. . . . . . . . . . . , cod parafă . . . . . . . . . ., Autorizaţia de liberă practică nr. . . . . . . . .
. ./ . . . . . . . . . .;
3. . . . . . . . . . . , cod parafă . . . . . . . . . ., Autorizaţia de liberă practică nr. . . . . . . . .
. ./ . . . . . . . . . .;
4. . . . . . . . . . . , cod parafă . . . . . . . . . ., Autorizaţia de liberă practică nr. . . . . . . . .
. ./ . . . . . . . . . . .
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III. Prezenta convenţie este valabilă de la data încheierii până la sfârşitul anului
calendaristic pentru care a fost încheiată, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii
prin act adiţional.
IV. Obligaţiile părţilor
A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate
Art. 3. – Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
a) să controleze modul de acordare a concediilor medicale şi de eliberare a
certificatelor de concediu medical;
b) să ţină evidenţe distincte, cu înregistrarea certificatelor de concediu medical
distribuite medicilor, precum şi a certificatelor de concediu medical eliberate de
aceştia.
B. Obligaţiile medicilor care eliberează certificate de concediu medical
Art. 4. – Medicii care eliberează certificate de concediu medical au următoarele
obligaţii:
a) să elibereze certificate de concediu medical cu respectarea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) să raporteze lunar caselor de asigurări de sănătate datele necesare pentru
urmărirea desfăşurării activităţii privind eliberarea certificatelor de concediu
medical;
c) să respecte confidenţialitatea datelor şi informaţiilor privitoare la
certificatele de concediu medical eliberate asiguraţilor;
d) să anunţe casa de asigurări de sănătate despre orice modificare privind
condiţiile obligatorii care au stat la baza încheierii convenţiei şi să îndeplinească în
permanenţă aceste condiţii pe durata derulării convenţiilor;
e) să pună la dispoziţie organelor de control ale casei de asigurări de sănătate
documentele medicale primare care au stat la baza eliberării certificatelor de
concediu medical;
f) să îndrume pacienţii către unitatea sanitară la care trebuie să se adreseze
aceştia în vederea obţinerii în continuare a asistenţei medicale şi a certificatelor de
concediu medical.
V. Încetarea şi rezilierea convenţiei
Art. 5. – Prezenta convenţie se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă
a caselor de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data
constatării, în următoarele situaţii:
a) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a
furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
b) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei de liberă practică a
medicului care eliberează certificate de concediu medical, expirarea termenului de
valabilitate a acesteia;
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c) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, constatată cu
ocazia controlului efectuat de comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
d) neanunţarea casei de asigurări de sănătate cu privire la orice modificare în
legătură cu condiţiile care au stat la baza încheierii convenţiei privind eliberarea
certificatului de concediu medical în termen de 10 zile lucrătoare;
e) refuzul furnizorului de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor
de control actele de evidenţă a serviciilor furnizate;
f) la a doua constatare de către casele de asigurări de sănătate a nerespectării
obligaţiei prevăzute la art. 4 b).
Art. 6. – Prezenta convenţie încetează cu data la care a intervenit una dintre
următoarele situaţii:
a) furnizorul de servicii medicale se mută din teritoriul de funcţionare;
b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare, desfiinţare sau reprofilare, după
caz;
c) încetarea definitivă a activităţii casei de asigurări de sănătate;
d) acordul de voinţă al părţilor;
e) denunţarea unilaterală a convenţiei de către reprezentantul legal al
furnizorului de servicii medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o
notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte
încetarea convenţiei;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individual renunţă sau pierde
calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România.
Art. 7. – Situaţiile prevăzute la art. 5 şi la art. 6 lit. b), c), f) şi g) se constată de
către comisia constituită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare. Situaţiile prevăzute la art. 6 lit. a) se notifică
casei de asigurări de sănătate cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se
doreşte încetarea convenţiei.
VI. Corespondenţa
Art. 8. – Corespondenţa legată de derularea prezentei convenţii se efectuează
în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la
sediul părţilor. Fiecare parte din convenţie este obligată ca, în termen de 3 zile din
momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezenta
convenţie, să notifice celeilalte părţi schimbarea survenită.
VII. Modificarea convenţiei
Art. 9. – În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în
vigoare pe durata derulării prezentei convenţii, clauzele contrare se vor modifica şi
se vor completa în mod corespunzător. Ori de câte ori intervin modificări ale
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elementelor care au stat la baza prezentei convenţii, aceasta se va modifica prin act
adiţional.
VIII. Sancţiuni
Art. 10. – Constituie contravenţie eliberarea certificatelor de concediu medical
cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi se sancţionează potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta convenţie a fost încheiată astăzi . . . . . . . . . ., în două exemplare a câte .
. . . . . . . . . pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte din convenţie.
Furnizor de servicii medicale
Reprezentant legal,
..........

Casa de Asigurări de Sănătate
Preşedinte – director general,
..........
Vizat
Oficiul juridic,
..........
Anexa nr. 5 la norme
Unitatea sanitară . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . .,
judeţul/sectorul . . . . . . . . . .
Nr. convenţiei . . . . . . . . . . cu CAS . . . . . . . . . .
REFERAT MEDICAL*

* Necompletarea tuturor rubricilor determină invalidarea referatului medical.
Subsemnatul dr. . . . . . . . . . ., medic primar/specialist, specialitatea . . . . . . . . . .,
cod parafă . . . . . . . . . ., propun expertiza capacităţii de muncă a
domnului/doamnei . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . .
. . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., de profesie . . . . . . . . . .,
angajat/angajată la . . . . . . . . . .
Este în evidenţă de la data de . . . . . . . . . .
Diagnosticul clinic la data luării în evidenţă . . . . . . . . . .
Diagnosticul clinic actual . . . . . . . . . .
Examen obiectiv . . . . . . . . . .
..........
A fost internat/internată în spital** cu diagnosticul/diagnosticele
..........
..........
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Investigaţii clinice, paraclinice** . . . . . . . . . .
..........
Tratamente urmate . . . . . . . . . .
..........
Plan de recuperare . . . . . . . . . .
..........
Prognostic recuperator . . . . . . . . . .
..........

** Se vor anexa rezultatele, biletele de externare din spital.
Se află în incapacitate temporară de muncă de la data de . . . . . . . . . . şi a
totalizat un număr de . . . . . . . . . . zile concediu medical la data de . . . . . . . . . .
Propunem:
a) prelungirea concediului medical, considerând că bolnavul este recuperabil,
cu . . . . . . . . . . zile, de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .;
b) reducerea temporară a timpului de muncă cu o pătrime din durata normală,
pentru . . . . . . . . . . zile, de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . .;
c) bolnavul nu este recuperabil în limitele duratei concediului medical
prevăzut de lege şi propunem pensionarea de invaliditate temporară.
Nr. . . . . . . . . . . din data . . . . . . . . . .
Medic curant,
..........
(parafa şi ştampila unităţii sanitare)
Anexa nr. 6 la norme
BOLILE CARDIOVASCULARE
pentru care se pot acorda concedii medicale pentru incapacitate temporară
de muncă cu durata de un an în intervalul ultimilor 2 ani*
* Codul de indemnizaţie (13) prevăzut în Instrucţiunile privind utilizarea şi
modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
nr. 233/125/2006, este înscris în exclusivitate numai pentru aceste boli.
1. Infarct miocardic complicat cu angină pectorală postinfarct
2. Infarct miocardic complicat cu tulburări de ritm (fibrilaţie atrială persistentă,
flutter atrial persistent, aritmii ventriculare severe, bloc atrioventricular de grad
înalt)
3. Infarct miocardic complicat cu disfuncţie ventriculară stângă
4. Angină pectorală stabilă cu crize frecvente, zilnice
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5. Valvulopatii semnificative hemodinamic, complicate cu insuficienţă cardiacă
clasa NYHA II-III
6. Valvulopatii/Proteze valvulare complicate cu endocardite infecţioase
7. Transplantul cardiac şi operaţii alternative transplantului cardiac
8. Insuficienţă cardiacă clasa NYHA II-III de orice etiologie
9. Hipertensiune arterială secundară necontrolată sub tratament medical:
– renoparenchimatoasă, cu insuficienţă renală asociată;
– renovasculară;
– endocrină.
10. Boală vasculară periferică invalidantă (cel puţin stadiul III Fontaine)
11. Insuficienţă venoasă cronică la membrele inferioare, cu sindrom
posttrombotic şi tulburări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratamentul
medicamentos
12. Afecţiuni cardiovasculare tratate chirurgical cu complicaţii postoperatorii
severe.
Anexa nr. 7 la norme
ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
..........
Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
ADEVERINŢĂ
Prin prezenta se certifică că domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., act
de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la
data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . .
. . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., are calitate de persoană
asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în
sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit O.U.G. nr. 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data
emiterii.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din
adeverinţă sunt corecte şi complete.
Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat
în ultimele 12/24 luni este de . . . . . . . . . . zile, până la data de . . . . . . . . . ., aferente
fiecărei afecţiuni în parte, după cum urmează:
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Cod de indemnizaţie Număr de zile concediu medical în ultimele 12/24 luni

Reprezentant legal angajator/Preşedinte – director general,
..........
Anexa nr. 8 la norme
LISTA AFECŢIUNILOR GRAVE
Afecţiuni oncologice (tumori solide) şi hematooncologice
Afecţiuni oncologice (tumori solide) şi hematooncologice
Afecţiuni ale metabolismului carbohidraţilor
Deficitul de galactokinază
Deficitul de fructozo- 1,6- difosfatază
Tirozinemia tip 1
Homocistinuria
Citrulinemia clasică
Afecţiuni ale metabolismului purinic şi pirimidinic
Sindromul Lesch-Nyhan
Imunodeficienţă combinată severă
Afecţiuni ale metabolismului acizilor organici
Alcaptonuria
Acidemia metilmalonică
Acidemia propionică
Afecţiuni ale metabolismului porfirinelor şi hemului
Porfiria
Afecţiuni ale enzimelor lizozomale şi mitocondriale
Mucopolizaharidoze
Mucolipidoze
Boala Tay-Sachs
Boala Gaucher
Boala Niemann-Pick
Boala Fabry
Sindromul Leigh
Ataxia cu acidoza lactică tip I
Afecţiuni ale enzimelor peroxizomale
Acatalazemia
Adrenoleucodistrofia
Boala Refsum
Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale
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Malformaţii congenitale ale sistemului nervos
Anencefalia şi malformaţii similare
Cranio-rahischisis
Encefalocel
Microcefalia
Hidromicrocefalia
Microencefal
Hidrocefalia congenitală. Malformaţii ale apeductului Sylvius. Atrezia fisurii
Luschka şi a foramenului Magendie. Sindromul Dandy-Walker
Malformaţii congenitale ale corpului calos
Arhinencefalia
Holoprosencefalia
Alte diformităţi parţiale ale creierului, ale hipotalamusului, ale cerebelului,
agiria şi lissencefalia, microgiria şi pahigiria, micropoligiria, poligiria,
hidranencefalia
Displazia septului şi căilor optice
Megalencefalia
Chisturi cerebrale congenitale
Porencefalia, schizencefalia
Hematocefal
Malformaţia meningelor cerebrale
Macrogiria
Spina bifida cu hidromeningocel, meningocel, meningomielocel, mielocel,
mielomeningocel
Siringomielocel
Sindromul Arnold-Chiari
Alte malformaţii congenitale ale măduvei spinării: siringomielia şi
siringobulbia, hipoplazia şi displazia măduvei spinării, diastematomielia,
hidromielia, hidrorahis
Disautonomia familială [Riley-Day]
Neurofibromatoza
Sindromul Marcus Gunn
Hipoplazia nervului optic
Atrofia optică congenitală
Agenezia unui nerv
Sindromul Cayler
Diplegia facială congenitală
Deplasarea plexului brahial
Agenezia nucleară
Sindromul Duane
Sindromul Moebius
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Malformaţii congenitale ale ochiului, urechii, feţei şi gâtului
Malformaţii ale ochiului cauzând alterarea vederii
Agenezia ochiului
Aplazia ochiului
Malformaţii congenitale ale urechii cauzând alterarea auzului
Surditate congenitală
Absenţa, atrezia sau strictura conductului auditiv (extern)
Atrezia sau strictura meatului auditiv osos
Malformaţii congenitale ale urechii medii
Malformaţia congenitală a urechii interne (labirint, organ Corti)
Malformaţii congenitale ale sistemului circulator
Malformaţii congenitale ale cavităţilor şi orificiilor cardiace
Trunchi arterial comun
Persistenţa canalului arterial
Orificiu dublu al ventriculului drept. Sindromul Taussig-Bing
Orificiu dublu al ventriculului stâng
Comunicaţie ventriculo-auriculară discordantă
Orificiu dublu ventricular
Ventricul comun
Cord trilocular bilateral
Ventricul unic
Comunicaţia atrioventriculară discordantă
Malformaţii congenitale ale septului cardiac
Defect al sinusului coronar
Permeabilitate sau persistenţă: foramen ovale, defect ostium secundum
Defect al sinusului venos
Canal atrio-ventricular comun
Defectul pliurilor endocardice
Defect septal atrial al ostium primum
Tetralogie Fallot
Defect septal ventricular cu stenoză pulmonară sau atrezie, dextropoziţie a
aortei şi hipertrofia ventriculului drept
Defect septal aorto-pulmonar
Defect septal aortic
Fistula aorto-pulmonară
Sindromul Eisenmenger
Pentalogia Fallot
Malformaţii congenitale ale valvelor tricuspidă şi pulmonară
Atrezia valvei pulmonare
Stenoza congenitală a valvei pulmonare
Insuficienţa congenitală a valvei pulmonare
Stenoza congenitală a valvei tricuspide
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Atrezia valvei tricuspide
Boala Ebstein
Sindromul inimii drepte hipoplazice
Malformaţii congenitale ale valvei aortice şi valvei mitrale
Stenoza sau atrezia congenitală a valvei aortice
Insuficienţa congenitală a valvei aortice
Valva aortică bicuspidă
Insuficienţa aortică congenitală
Stenoza mitrală congenitală
Atrezia mitrală congenitală
Insuficienţa mitrală congenitală
Sindromul inimii stângi hipoplazice
Fibroelastoza endocardică
Cord triatrial
Stenoza infundibulului pulmonar
Stenoza congenitală subaortică
Malformaţia vaselor coronariene
Anevrism congenital al coronarei
Bloc congenital al inimii
Malformaţii congenitale ale arterelor mari
Permeabilitatea canalului arterial
Permeabilitatea canalului Botallo
Persistenţa canalului arterial
Coarctaţia istmului aortic
Atrezia aortei
Stenoza aortei
Aplazia aortei
Anevrism aortic congenital
Atrezia arterei pulmonare
Stenoza arterei pulmonare
Arteră pulmonară aberantă
Agenezia arterei pulmonare
Anevrism congenital al arterei pulmonare
Anomalia arterei pulmonare
Hipoplazia arterei pulmonare
Malformaţii congenitale ale venelor mari
Stenoza congenitală a venei cave
Conexiune venoasă pulmonară aberantă
Hemangiom şi limfangiom cu afectare funcţională
Stenoza congenitală a arterei renale
Malformaţii congenitale ale sistemului respirator
Stenoza congenitală subglotică
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Laringo-malacia congenitală
Absenţa/Atrezia cartilagiului cricoid, epiglotei, glotei, laringelui şi cartilagiului tiroid
Malformaţii congenitale ale traheei şi bronhiilor
Malformaţii congenitale ale traheei: – dilataţia traheei, stenoza traheei
Malformaţii congenitale ale bronhiilor
Malformaţii congenitale ale plămânului
Pulmon chistic congenital
Agenezia pulmonară
Absenţa plămânului (lob)
Bronşectazia congenitală
Hipoplazia şi displazia pulmonului
Anomalii ale pleurei
Malformaţii congenitale ale sistemului digestiv
Sindromul Van der Woude
Malformaţiile congenitale ale esofagului: atrezie cu sau fără fistulă
traheoesofagiană, fistulă bronho-esofagiană congenitală, diverticul, esofag absent
Stenoza congenitală hipertrofică a pilorului
Absenţa congenitală, atrezia şi stenoza intestinului subţire
Absenţa, atrezia şi stenoza congenitală a intestinului gros
Absenţa, atrezia şi stenoza congenitală a rectului cu sau fără fistulă
Absenţa, atrezia şi stenoza congenitală a anusului
Atrezia colonului
Boala Hirschsprung
Malformaţii congenitale de fixare a intestinului
Atrezia, stenoza căilor biliare
Chist al coledocului
Boala chistică a ficatului
Sindromul Alagille
Agenezia, aplazia şi hipoplazia pancreasului
Malformaţii congenitale ale sistemului urinar
Agenezia renală şi alte defecte de reducere a rinichiului
Hipoplazia renală
Boala chistică a rinichiului
Nefronoftizia
Hidronefroza congenitală
Atrezia şi stenoza ureterului
Ureter impermeabil
Atrezia şi stenoza joncţiunii utereropelviene
Atrezia şi stenoza joncţiunii utererovezicale
Dilatarea congenitală a ureterului
Hidroureter congenital
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Agenezia ureterului
Reflux vezicoureteric congenital
Sindromul nefrotic congenital
Diverticul calicial congenital
Extrofia vezicii urinare
Valve uretrale congenitale
Strictura congenitală a orificiului vezicouretral
Uretra impermeabilă
Strictura congenitală a meatului uretral
Hipoplazia uretrei
Uretra ectopică sau orificiu uretral ectopic
Fistula uretro-rectală
Megauretra congenitală
Sindrom de megacistită-megaureter
Siringocel uretral congenital
Alte malformaţii congenitale ale vezicii şi uretrei
Malformaţii şi deformaţii ale sistemului osteoarticular şi ale muşchilor
Absenţa completă congenitală a membrului(lor) superior(e)
Amelia membrelor superioare
Absenţa congenitală a braţului şi antebraţului cu prezenţa mâinii
Focomelia braţului
Absenţa congenitală atât a antebraţului cât şi a mâinii
Absenţa congenitală a mâinii şi degetului(lor)
Scurtarea congenitală a membrului(lor) superior(oare)
Hipoplazia mâinii şi degetelor
Amputaţia congenitală a membrului superior
Sindromul de inel constrinctor al membrului superior
Absenţa congenitală a labei piciorului şi a degetului(lor)
Hipoplazia congenitală a labei piciorului şi degetului(lor)
Scurtarea congenitală a membrului(lor) inferior(oare)
Amputaţia congenitală a membrului inferior
Sindromul de inel constrinctor al membrului inferior
Ectromelia NOS a membrului(lor)
Hemimelia NOS a membrului(lor)
Artrogripoza congenitală multiplă
Sindromul Larsen
Contractarea congenitală a membrului
Craniosinostoza
Fuziunea imperfectă a craniului
Boala Crouzon
Sindromul Klippel-Feil
Sindromul de fuziune cervicală
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Spondilolisteza congenitală şi spondiloliza
Osteocondrodisplazia cu defecte de creştere ale oaselor tubulare şi ale coloanei
vertebrale
Acondrogeneza
Acondroplazia
Nanism acondroplazic
Hipocondroplazia
Nanism distrofic
Displazia condroectodermală
Sindromul Ellis-van Creveld
Displazia spondiloepifizară
Acrodisostoza
Osteogeneza imperfectă
Sindromul Albright (-McCune)
Osteopetroza
Sindromul Albers-Schonberg
Displazia progresivă diafizală
Encondromatoza
Sindromul Maffucci
Boala Ollier
Sindromul Pyle
Exostoza congenitală multiplă
Condrodistrofia
Sindromul Ehlers-Danlos
Amiotrofia congenitală
Alte malformaţii congenitale
Ihtioza congenitală
Epidermoliza buloasă
Sindromul Herlitz
Sindromul Sturge-Weber
Limfoedem ereditar
Mastocitoza
Keratoza ereditară palmară şi plantară
Boala Von Recklinghausen
Boala Bourneville
Sindromul Peutz-Jeghers
Sindromul Von Hippel-Lindau
Sindromul hidantoinei fetale
Sindromul Meadow
Sindromul Apert
Sindromul Treacher Collins
Sindromul hipoplaziei pulmonare cu anomalii faciale anchilozante
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Artro-oftalmia progresivă ereditară
Sindromul Cockayne
Sindromul Cornelia de Lange
Sindromul Noonan
Sindromul Prader-Willi
Sindromul Russell-Silver
Sindromul Seckel
Sindromul Smith-Lemli-Opitz
Sindromul Holt-Oram
Sindromul Klippel-Trenaunay-Weber
Sindromul Rubinstein-Taybi
Sindromul de sirenomelie
Trombocitopenia cu sindromul absenţei radiusului
Sindromul Beckwith-Wiedemann
Sindromul Sotos
Sindromul Marfan
Sindromul Alport
Sindromul Laurence-Moon-Biedl
Sindromul Zellweger
Sindromul William
Sindromul Angelman
Absenţa congenitală a glandei suprarenale
Malformaţii congenitale ale glandei pituitare
Malformaţii congenitale ale glandei tiroide
Malformaţii congenitale ale glandei paratiroide
Malformaţii congenitale ale timusului
Sindromul Kartagener
Craniopagus
Toracopagus
Xifopagus
Anomalii cromozomiale
Sindromul Down
Sindromul Edwards şi sindromul Patau
Trisomii sau trisomii parţiale specificate ale autosomilor
Monosomia şi absenţa autosomilor
Sindromul Wolff-Hirschorn
Sindromul Cri-du-chat
Translocaţii şi inserţii reciproce echilibrate şi robertsoniene
Sindromul Turner
Sindromul Klinefelter
Disgeneza gonadică pură
Cromozom X fragil
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Anexa nr. 9 la norme
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Anexa nr. 10 la norme

Unitatea
..........
Str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . .,
. . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . .
Codul fiscal . . . . . . . . . .
Contul . . . . . . . . . .
Trezoreria/Banca . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
Către Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . .
Unitatea . . . . . . . . . ., cod fiscal . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . .,
str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., cont
. . . . . . . . . ., deschis la Trezoreria/Banca . . . . . . . . . ., vă rugăm a ne vira suma
plătită asiguraţilor salariaţi care se recuperează din bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale
de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, în cuantum de . . . . . . . . . . lei, din care:
– J1 . . . . . . . . . . lei, reprezentând indemnizaţii pentru incapacitate temporară
de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii;
– J2 . . . . . . . . . . lei, reprezentând indemnizaţii pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile
rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
– J3 . . . . . . . . . . lei, reprezentând indemnizaţii pentru maternitate;
– J4 . . . . . . . . . . lei, reprezentând indemnizaţii pentru îngrijirea copilului
bolnav;
– J5 . . . . . . . . . . lei, reprezentând indemnizaţii de risc maternal.
La prezenta cerere depunem un număr de . . . . . . . . . . certificate de concediu
medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor.
Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi pentru
corectitudinea determinării drepturilor de indemnizaţii sociale de sănătate.
Anexă: Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent
lunii/lunilor . . . . . . . . . .
Director,
(Administrator)
..........

Director economic,
..........
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Anexa nr. 11 la norme
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . .
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .
Sectorul/judeţul . . . . . . . . . .
Aprobat,
Preşedinte-director general,
..........
REFERAT
În baza prevederilor din art. 38 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale
art. 64 din Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005, aprobate prin
Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de
Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, analizând documentele justificative depuse la
Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . . sub nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .,
propunem aprobarea/respingerea plăţii sumei de . . . . . . . . . . lei reprezentând
indemnizaţii plătite salariaţilor proprii de către angajator pe luna/perioada . . . . . . .
. . . către unitatea . . . . . . . . . . din localitatea . . . . . . . . . . .
Motivele respingerii cererii . . . . . . . . . .
.............
Director executiv economic, Şeful compartimentului de specialitate,
..........
..........

Întocmit
..........

Anexa nr. 12 la norme
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . .
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,
sectorul/judeţul . . . . . . . . . .
BORDEROU ANEXĂ
La ordonanţarea de plată nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . a sumei reprezentând
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii, care se
suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate potrivit
art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
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Nr. crt. Denumirea unităţii/codul fiscal Numărul referatului aprobat Suma în lei

TOTAL SUME

X

Şeful compartimentului de specialitate,
..........

Întocmit
..........

Anexa nr. 13 la norme
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Casa de Asigurări de Sănătate . . . . . . . . . .
Str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,
sectorul/judeţul . . . . . . . . . .
Către unitatea . . . . . . . . . .,
localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . ., bl. . . ., sc. . . ., et. . . ., ap. . . .,
sectorul/judeţul . . . . . . . . . .
Prin prezenta vă facem cunoscut că nu s-a aprobat virarea sumei de . . . . . . . . . .
lei, reprezentând indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate plătite salariaţilor
proprii, care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate potrivit art. 38 din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
datorată pentru luna/perioada . . . . . . . . . ., din următoarele motive:
..........
..........
..........
Şeful compartimentului de specialitate,
..........

Întocmit
..........
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METODOLOGIE
de transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale
eliberate de medicii curanţi din unităţile sanitare care au încheiat o convenţie în
acest sens cu casele de asigurări de sănătate
Condiţii generale
Datele în format electronic se transmit on-line, folosind semnătură electronică
agreată de ambele părţi.
Centralizatorul certificatelor de concediu medical eliberate, prevăzut în
prezenta anexă, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal al
unităţii sanitare, se transmite la casa de asigurări de sănătate cu care unitatea
sanitară a încheiat o convenţie în acest sens, conform normelor în vigoare în cazul
transmiterii datelor on-line.
Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic
Fişierul de raportare va avea o structură de tip XML, care va conţine datele
aferente concediilor medicale eliberate asiguraţilor de către medicii curanţi în luna
pentru care se face raportarea.
Denumirea şi formatul fişierului sunt obligatorii şi vor fi publicate pe pagina
web a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate www.cnas.ro.
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ART. 30 ALIN. (3^1) DIN CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ –
COMPLETARE (LEGEA NR. 30/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
C. proc. fisc.
(M. Of. nr. 547 din 23
iulie
2015; cu modif. ult.)

Actul modificator

Sumar

Legea nr. 30/2018
(M. Of. nr. 49 din 18 ianuarie
2018)

– introduce: art. 30 alin.
(3^1)

În M. Of. nr. 49 din 18 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 30/2018 pentru
completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
În continuare, vom prezenta modificările aduse C. proc. fisc. prin Legea
nr. 30/2018.
Art. 30 alin. (3^1) din C. proc. fisc. (modificat prin Legea nr. 30/2018)
[Codul de procedură fiscală
„Art. 30 („Competenţa materială şi teritorială a organului fiscal central”)
(1) Pentru administrarea creanţelor fiscale şi a altor creanţe datorate bugetelor
prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (2), competenţa revine acelui organ fiscal teritorial
din cadrul A.N.A.F., stabilit prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în a cărui rază
teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
(2) În cazul contribuabilului/plătitorului nerezident care desfăşoară activităţi
pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competenţa
revine organului fiscal central pe a cărui rază teritorială se află situat sediul
permanent desemnat potrivit Codului fiscal.
(3) În scopul administrării de către organul fiscal central a obligaţiilor fiscale
datorate de contribuabilii mari şi mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale
acestora, prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. se poate stabili competenţa de
administrare în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1), precum
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şi criteriile de selecţie şi listele contribuabililor care dobândesc calitatea de
contribuabil mare sau, după caz, contribuabil mijlociu.
(4) Organul fiscal central competent notifică contribuabilul ori de câte ori
intervin modificări cu privire la calitatea de contribuabil mare sau, după caz,
contribuabil mijlociu.
(5) În scopul administrării de către organul fiscal central a obligaţiilor fiscale
datorate de un grup fiscal constituit potrivit prevederilor Codului fiscal, prin ordin
al preşedintelui A.N.A.F. se poate stabili competenţa de administrare în sarcina
altor organe fiscale decât cele prevăzute la alin. (1). Organul fiscal central desemnat
este competent să administreze obligaţiile fiscale datorate de toţi membrii
grupului”.]
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 30 din Codul de procedură fiscală, după alin.
(3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
„(3^1) Administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de
sediile secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel judeţean sau al
municipiului Bucureşti, după caz”.
Alte prevederi din Legea nr. 30/2018
Potrivit art. II din Legea nr. 30/2018, prevederile art. 30 alin. (3^1) din Codul
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând
cu prima zi a trimestrului următor intrării în vigoare a Legii nr. 30/2018.
S
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LEGEA NR. 17/2000 PRIVIND ASISTENŢA SOCIALĂ
A PERSOANELOR VÂRSTNICE – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 19/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat

Actul
modificator

Sumar

– modifică: art. 7 alin. (2), art. 8 lit. a) şi b), art. 9
alin. (2), art. 10, art. 13 alin. (1) şi (2), art. 17, art.
18 alin. (1) şi (4) şi alin. (5) lit. a) şi c), art. 21 alin.
Legea nr.
Legea nr.
17/2000
(2) lit. a^1), art. 22, art. 24 alin. (1), art. 27, art. 28
19/2018
(rep. M. Of. nr.
alin. (2) şi (3, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32, art. 33,
(M. Of. nr. 44
157 din 6 martie
art. 34
din 17 ianuarie
2007; cu modif.
– introduce: art. 24 alin. (1^1), art. 25 alin. (5) lit.
2018)
ult.)
b), art. 25 alin. (5^1)-(5^3)
– abrogă: art. 25 alin. (5) lit. b^1
În M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 19/2018 privind
aprobarea O.U.G. nr. 34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000
privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016).
Potrivit art. unic din Legea nr. 19/2018, se aprobă cu modificări O.U.G. nr. 34
din 28 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2000 privind
asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
Astfel, Legea nr. 19/2018 modifică indirect prevederi ale Legii nr. 17/2000.
În continuare, vom prezenta respectivele modificări.
Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 alin. (2) prevedea:
„(2) În situaţia în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite
obţinerea consimţământului acesteia, pentru acordarea îngrijirilor prevăzute la
alin. (1) decizia se ia de serviciul social al consiliului local sau de direcţia de
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asistenţă socială din cadrul direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie
judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza anchetei sociale şi a recomandărilor
medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea şi a medicului specialist, cu
acceptul rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, în lipsa acestora, cu
acceptul unui alt membru de familie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) În situaţia în care starea de sănătate a persoanei vârstnice nu permite obţinerea
consimţământului acesteia, pentru acordarea îngrijirilor prevăzute la alin. (1), decizia se ia
de serviciul public de asistenţă socială al autorităţii administraţiei publice locale unde are
domiciliul sau reşedinţa persoana vârstnică, pe baza anchetei sociale şi a recomandărilor
medicale făcute de medicul de familie, prin consultarea şi a medicului specialist, cu acceptul
rudelor de gradul I ale persoanei respective sau, în lipsa acestora, cu acceptul unui alt
membru de familie”.
Art. 8 lit. a) şi b) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 8 lit. a) şi b) prevedeau:
„a) Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt: a)
servicii sociale privind, în principal, îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării
sociale şi sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică şi administrativă, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi
gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei;
b) servicii socio-medicale privind, în principal, ajutorul pentru realizarea
igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, adaptarea locuinţei la
nevoile persoanei vârstnice şi antrenarea la activităţi economice, sociale şi
culturale, precum şi îngrijirea temporară în centre de zi, aziluri de noapte sau alte
centre specializate;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 8, lit. a) şi b) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„a) servicii de îngrijire personală prevăzute la art. 31 şi art. 32 alin. (1) din Legea
asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) servicii prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 292/2011, cu
modificările şi completările ulterioare;”.
Art. 9 alin. (2) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (2) prevedea:
„(2) Serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) se asigură fără plata contribuţiei
persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice, nu au venituri”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, alin. (2) al art. 9 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) se asigură fără plata contribuţiei
persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice, se încadrează în una dintre următoarele situaţii:
a) nu au venituri şi nici susţinători legali;
b) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, sau realizează venituri al
căror cuantum se situează sub nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de
O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin
Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare;
c) susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la lit. b) realizează venituri al
căror cuantum se situează sub cuantumurile veniturilor prevăzute la lit. b)”.
Art. 10 din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 prevedea:
„Persoanele vârstnice care se încadrează în grila naţională de evaluare a
nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze de serviciile prevăzute la
art. 8 lit. a) şi b) şi care realizează venituri, beneficiază de servicii cu plata unei
contribuţii, în funcţie de tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei, fără a se
depăşi costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi
costul acestora se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale, cu
respectarea prevederilor legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Persoanele vârstnice care se încadrează în grila naţională de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b)
şi care realizează venituri peste cele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. b) beneficiază de servicii
cu plata unei contribuţii, stabilite în urma procesului de evaluare complexă, în funcţie de
tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei/susţinătorilor legali, fără a se depăşi costul
acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii şi costul acestora se
stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de furnizorul de servicii
sociale, cu respectarea prevederilor legale”.
Art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 13 alin. (1) şi (2) prevedeau:
„(1) Pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în
situaţia de dependenţă socio-medicală, stabilită conform grilei naţionale de
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evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, consiliile locale pot angaja personal de
îngrijire prin plata cu ora, fracţiuni de normă sau normă întreagă, în funcţie de
perioada de îngrijire necesară a se acorda şi cu respectarea criteriilor prevăzute de
standardele de calitate aplicabile în domeniu, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă pot
beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu suportarea
drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local,
corespunzător salariului brut lunar al îngrijitorului la domiciliu, potrivit
Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. Timpul cât soţul şi
rudele au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la calculul vechimii în
muncă, timp lucrat cu normă întreagă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 13, alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Pentru asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanei vârstnice aflate în situaţia de
dependenţă socio-medicală, stabilită conform grilei naţionale de evaluare a nevoilor
persoanelor vârstnice, autorităţile administraţiei publice locale pot angaja personal de
îngrijire prin plata cu ora, fracţiuni de normă sau normă întreagă, în funcţie de perioada de
îngrijire necesară a se acorda şi cu respectarea criteriilor prevăzute de standardele de
calitate aplicabile în domeniu, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă pot beneficia de
program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu suportarea drepturilor salariale
pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut lunar al
îngrijitorului la domiciliu, potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice. Timpul cât soţul şi rudele au fost încadrate în aceste
condiţii se consideră, la calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă”.
Art. 17 din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 17 prevedea:
„Activităţile sociale şi socio-medicale prevăzute în prezenta lege se
monitorizează şi se evaluează de personalul de specialitate din cadrul aparatului
propriu al consiliilor locale şi al direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie
judeţene şi a municipiului Bucureşti”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării prevederilor prezentei legi se
realizează de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială”.
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Art. 18 alin. (1) şi (4) şi alin. (5) lit. a) şi c) din Legea nr. 17/2000 (modificată
prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 18 alin. (1) şi (4) şi alin. (5) lit. a) şi c) prevedeau:
„(1) Căminul pentru persoane vârstnice este instituţia de asistenţă socială cu
personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată potrivit dispoziţiilor
prezentei legi, în vederea asigurării serviciilor de îngrijire pe perioadă nedeterminată, în sistem rezidenţial.
(…)
(4) Pentru buna funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice direcţiile de
muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti vor
asigura îndrumarea metodologică şi coordonarea activităţii de specialitate
necesare.
(…)
(5) Cheltuielile de funcţionare a căminului pentru persoane vârstnice se
asigură cu respectarea principiului subsidiarităţii, în următoarea ordine:
a) din venituri proprii, încasate din contribuţii ale persoanelor vârstnice şi/sau,
după caz, ale susţinătorilor legali ai acestora;
(…)
c) din bugetul de stat – în completarea cuantumului prevăzut la lit. a) şi b), din
sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în proporţie de cel mult 10% din
necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor minime
de cost aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (1) şi (4) şi lit. a) şi c) ale alin. (5) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Căminul pentru persoane vârstnice este centrul rezidenţial cu sau fără
personalitate juridică, finanţat integral din bugetul local, înfiinţat şi organizat potrivit
dispoziţiilor prezentei legi, care acordă, pe perioadă nedeterminată, îngrijire persoanelor
vârstnice.
(…)
(4) Serviciile publice de asistenţă socială asigură îndrumarea metodologică şi
coordonarea activităţii de specialitate necesare pentru buna funcţionare a căminelor pentru
persoane vârstnice.
(…)
a) din venituri proprii;
(…)
c) din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată – în proporţie
de cel puţin 10% din standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în
condiţiile legii, în completarea sumelor prevăzute la lit. a) şi b), pe baza necesarului stabilit
anual de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat”.

370

Actualitate legislativă

Art. 21 alin. (2) lit. a^1) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea
nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 21 alin. (2) lit. a^1) prevedea:
„(2) De la bugetul local se alocă fonduri pentru:
(…)
a^1) finanţarea cheltuielilor de capital ale căminelor din subordine şi pentru
asigurarea componenţei locale la proiectele ce beneficiază de fonduri externe
nerambursabile, implementate de acestea;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, lit. a^1) a alin. (2) al art. 21 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„a^1) finanţarea cheltuielilor căminelor din subordine/administrare;”.
Art. 22 din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 22 prevedea:
„Investiţiile pentru construirea, dotarea, întreţinerea, modernizarea, precum şi
cheltuielile pentru funcţionarea căminelor care deservesc mai multe unităţi
administrativ-teritoriale se finanţează potrivit convenţiilor încheiate între
finanţator şi consiliile locale interesate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Investiţiile pentru construirea, dotarea, întreţinerea, modernizarea, precum şi
cheltuielile pentru funcţionarea căminelor care deservesc mai multe unităţi
administrativ-teritoriale se finanţează potrivit parteneriatelor încheiate între autorităţile
administraţiei publice locale, potrivit legii”.
Art. 24 alin. (1) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 24 alin. (1) prevedea:
„(1) Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii şi sunt îngrijite în
căminele organizate potrivit prezentei legi, precum şi susţinătorii legali ai acestora
au obligaţia să plătească lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită pe baza costului
mediu lunar de întreţinere”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Persoana vârstnică îngrijită în căminul organizat potrivit prezentei legi, precum
şi susţinătorii legali ai acesteia, care dispun de venituri proprii, au obligaţia să plătească
lunar o contribuţie de întreţinere, stabilită individualizat, în urma evaluării complexe
efectuate potrivit dispoziţiilor art. 49 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi
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completările ulterioare, pe baza costului mediu lunar de întreţinere, precum şi a veniturilor
persoanei vârstnice şi, după caz, a susţinătorilor legali ai acesteia”.
Art. 24 alin. (1^1) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 24, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul cuprins:
„(1^1) Contribuţia de întreţinere prevăzută la alin. (1) reprezintă venit la bugetul
local”.
Art. 25 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea
nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 25 alin. (5) lit. b) prevedea:
„(5) Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se stabileşte astfel:
(…)
b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de
întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în
cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare
de 782 lei;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, lit. b) a alin. (5) al art. 25 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se
va plăti de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă
realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a
salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii;”.
Art. 25 alin. (5) lit. b^1) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea
nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 25 alin. (5) lit. b^1) prevedea:
„b^1) cuantumul prevăzut la lit. b) se indexează prin hotărâre a Guvernului, în
funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum prognozat an/an anterior;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (5), lit. b^1) se abrogă.
Art. 25 alin. (5^1)-(5^3) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea
nr. 19/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (5) se introduc trei noi alineate,
alin. (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins:
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„(5^1) La stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susţinătorilor legali se
procedează după cum urmează:
a) din veniturile nete lunare ale susţinătorilor legali se scad eventualele obligaţii legale
de întreţinere, aflate în executare;
b) suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susţinătorii legali
îi au efectiv în întreţinere.
(5^2) Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de
familie se stabilesc prin hotărâre a consiliului local/judeţean, cu respectarea prevederilor
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.
(5^3) Pentru stabilirea veniturilor persoanelor vârstnice îngrijite în cămin, prevederile
alin. (51) şi (52) se aplică în mod corespunzător”.
Art. 27 din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 27 prevedea:
„Asistenţa socială se acordă la cererea persoanei vârstnice interesate, a
reprezentantului legal al acesteia, a instanţei judecătoreşti, a personalului de
specialitate din cadrul consiliului local, a poliţiei, a organizaţiei pensionarilor, a
unităţilor de cult recunoscute în România sau a organizaţiilor neguvernamentale
care au ca obiect de activitate asistenţa socială a persoanelor vârstnice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Asistenţa socială pentru persoanele vârstnice se acordă la cererea scrisă a
persoanei vârstnice interesate sau a reprezentantului legal al acesteia. Cererea poate fi
transmisă pe suport hârtie sau în format electronic şi trebuie însoţită de declaraţia pe
propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, de un angajament de plată
pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit, precum şi de alte
documente doveditoare.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se transmite şi se înregistrează la serviciul public de
asistenţă socială al autorităţii administraţiei publice locale unde are domiciliul sau
reşedinţa persoana vârstnică şi conţine, în principal, următoarele:
a) date privind persoana vârstnică;
b) date privind componenţa familiei;
c) veniturile realizate şi bunurile deţinute de membrii familiei persoanei vârstnice;
d) tipul de locuinţă, sistemul de încălzire utilizat şi numărul persoanelor care locuiesc
la aceeaşi adresă de domiciliu sau reşedinţă;
e) informaţii referitoare la nevoile speciale şi situaţiile particulare în care se află
persoana vârstnică şi membrii familiei.
(3) Pentru facilitarea accesului la acordarea dreptului la servicii sociale şi la beneficiile
de asistenţă socială, precum şi pentru o mai bună prelucrare şi verificare electronică a
datelor şi informaţiilor referitoare la îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, formularul de
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cerere şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt redactate pe
secţiuni, respectiv cerere, anexe obligatorii şi anexe opţionale.
(4) Documentele doveditoare prevăzute la alin. (1) privesc, în principal, recomandări
şi/sau evaluări ale medicului de familie/medicului specialist, planul de externare şi de
continuare a serviciilor de îngrijire medicală în comunitate, veniturile persoanei vârstnice
şi bunurile acesteia şi, după caz, veniturile/bunurile susţinătorilor legali.
(5) Prin angajamentul de plată prevăzut la alin. (1) persoana vârstnică sau reprezentantul legal al acesteia îşi asumă obligaţia de restituire a sumelor încasate necuvenit şi
precizează sursele de venit din care se va face plata/recuperarea acestora.
(6) Modelul formularului de cerere, al declaraţiei pe propria răspundere privind
veridicitatea datelor declarate, al documentelor doveditoare, precum şi modelul angajamentului de plată, prevăzute în prezentul articol, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”.
Art. 28 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 28 alin. (2) şi (3) prevedeau:
„(2) Ancheta socială se realizează de un colectiv format din 2 asistenţi sociali
din cadrul consiliului local sau de la direcţia de muncă, solidaritate socială şi
familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti. În situaţia persoanelor vârstnice
dependente colectivul se va completa în mod obligatoriu cu medicul specialist al
persoanei respective.
(3) Colectivul prevăzut la alin. (2) poate fi completat şi cu reprezentanţi ai
organizaţiilor pensionarilor, unităţilor de cult recunoscute în România sau ai altor
organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenţa socială a
persoanelor vârstnice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 28, alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Ancheta socială se realizează de asistentul social din cadrul serviciului public de
asistenţă socială. În situaţia persoanelor vârstnice dependente, echipa interdisciplinară,
constituită potrivit legii, cuprinde, în mod obligatoriu, şi medicul specialist al persoanei
respective.
(3) Echipa interdisciplinară prevăzută la alin. (2) poate fi completată şi cu
reprezentanţi ai organizaţiilor pensionarilor, unităţilor de cult recunoscute în România sau
ai altor organizaţii neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistenţa socială a
persoanelor vârstnice”.
Art. 29 din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 29 prevedea:
„Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la servicii de
asistenţă socială pentru persoanele vârstnice, prevăzute de prezenta lege, se face de
către:
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a) primar, pentru serviciile de asistenţă socială organizate pe plan local, pentru
îngrijirea în căminele aflate în administrare şi pentru îngrijirea la domiciliu;
b) directorul general al direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie
judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru asistenţa socială acordată de asociaţiile
şi fundaţiile române şi de unităţile de cult recunoscute în România, care au primit
transferuri din fondurile gestionate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi
Familiei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile sociale
pentru persoanele vârstnice, prevăzut de prezenta lege, se realizează de către serviciul
public de asistenţă socială, cu respectarea prevederilor referitoare la procesul de acordare a
serviciilor sociale şi măsurile integrate de asistenţă socială a persoanelor vârstnice,
prevăzute la art. 44-52 şi art. 92-103 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi
completările ulterioare”.
Art. 30 din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 30 prevedea:
„(1) Autoritatea tutelară sau, după caz, consilierii juridici angajaţi ai consiliului
local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică au obligaţia de a
acorda, la solicitarea acesteia, consiliere gratuită în vederea încheierii actelor
juridice de vânzare-cumpărare, donaţie sau împrumuturi cu garanţii imobiliare
care au drept obiect bunurile mobile sau imobile ale persoanei vârstnice respective.
(2) Persoana vârstnică, astfel cum este definită la art. 1 alin. (4), va fi asistată, la
cererea acesteia sau din oficiu, după caz, în vederea încheierii unui act juridic de
înstrăinare, cu titlu oneros ori gratuit, a bunurilor ce îi aparţin, în scopul întreţinerii
şi îngrijirii sale, de un reprezentant al autorităţii tutelare a consiliului local în a
cărui rază teritorială domiciliază persoana vârstnică respectivă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Autoritatea tutelară/Instanţa de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în
care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa are obligaţia de a acorda, la solicitarea
acesteia, consiliere juridică gratuită în vederea încheierii contractelor de vânzare-cumpărare
sau de donaţie ori în vederea constituirii de garanţii mobiliare sau imobiliare, care au ca
obiect bunurile mobile ori imobile ale persoanei vârstnice.
(2) Persoana vârstnică este asistată, la cererea acesteia sau din oficiu, după caz, de un
reprezentant al autorităţii tutelare, în vederea încheierii oricărui act translativ de
proprietate, având ca obiect bunuri proprii, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale”.
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Art. 31 din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 31 prevedea:
„Obligaţia de întreţinere şi de îngrijire, precum şi modalităţile practice de
executare a lor vor fi menţionate expres în actul juridic încheiat de notarul public”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Obligaţia de întreţinere şi de îngrijire, precum şi modalităţile practice de executare a
acesteia se prevăd expres în actul juridic încheiat de notarul public, sub sancţiunea
nulităţii”.
Art. 32 din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 32 prevedea:
„Autoritatea tutelară a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază
persoana vârstnică va primi din oficiu un exemplar al actului juridic încheiat
conform art. 30 şi 31”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Autoritatea tutelară/Instanţa de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care
persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa primeşte din oficiu un duplicat al actului
juridic încheiat conform art. 30 şi 31”.
Art. 33 din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 33 prevedea:
„Neexecutarea obligaţiei de întreţinere şi de îngrijire de către noul proprietar al
bunurilor obţinute ca urmare a actului juridic de înstrăinare poate fi sesizată
autorităţii tutelare a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază persoana
vârstnică de către orice persoană fizică sau juridică interesată. Autoritatea tutelară
se poate sesiza şi din oficiu”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Neexecutarea obligaţiei de întreţinere şi de îngrijire de către noul proprietar al
bunurilor obţinute ca urmare a actului juridic de înstrăinare poate fi sesizată autorităţii
tutelare/instanţei de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică
are domiciliul sau reşedinţa, de către orice persoană fizică sau juridică. Autoritatea tutelară
se poate sesiza şi din oficiu”.
Art. 34 din Legea nr. 17/2000 (modificată prin Legea nr. 19/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 34 prevedea:
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„(1) În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, autoritatea tutelară va
solicita serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, compartimentului de
specialitate constituit conform legii în subordinea consiliului local în a cărui rază
teritorială îşi are domiciliul persoana vârstnică să efectueze o anchetă socială în
maximum 10 zile de la solicitare.
(2) Autoritatea tutelară a consiliului local în a cărui rază teritorială domiciliază
persoana vârstnică, sesizată în condiţiile art. 33 şi în baza anchetei sociale, va
propune măsurile necesare de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul
juridic încheiat şi va putea solicita în instanţa judecătorească rezilierea contractului
de întreţinere în nume propriu şi în interesul persoanei întreţinute”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În termen de 24 de ore de la înregistrarea sesizării, autoritatea tutelară/instanţa de
tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau
reşedinţa efectuează o anchetă socială.
(2) În termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea tutelară/instanţa de tutelă din
unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică are domiciliul sau reşedinţa
solicită agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială să realizeze, în maximum 3 zile de
la solicitare, o investigaţie privind respectarea drepturilor persoanei vârstnice de către
furnizorul de servicii sociale.
(3) În baza anchetei sociale şi, după caz, a rezultatului investigaţiei, autoritatea
tutelară/instanţa de tutelă din unitatea administrativ-teritorială în care persoana vârstnică
are domiciliul sau reşedinţa iniţiază demersurile necesare în vederea executării obligaţiilor
înscrise în actul juridic încheiat sau solicită instanţei judecătoreşti rezilierea contractului
de întreţinere în nume propriu şi în interesul persoanei întreţinute pentru neîndeplinirea
obligaţiilor din contract şi, dacă este cazul, formulează plângere penală”.
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O.G. NR. 27/2002 PRIVIND REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢII
DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 31/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.G. nr. 27/2002
(M. Of. nr. 84 din 1 februarie 2002; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 31/2018
(M. Of. nr. 49 din 18
ianuarie 2018)

Sumar
– modifică:
art. 9

În M. Of. nr. 49 din 18 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 31/2018 pentru
modificarea art. 9 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor (M. Of. nr. 49 din 18 ianuarie 2018).
În continuare, vom prezenta modificările aduse O.G. nr. 27/2002 prin Legea
nr. 31/2018.
Art. 1 din O.G. nr. 27/2002 (modificată prin Legea nr. 31/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 prevedea:
„În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul
prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile”.
Noua reglementare
Potrivit art. unic din noua reglementare, art. 9 din O.G. nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 233/2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai
amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul
prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile, iar în domeniul energiei şi gazelor naturale, termenul
poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a petentului”.
S
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ANULAREA UNOR OBLIGAŢII FISCALE (LEGEA NR. 29/2018)

De Redacţia ProLege
Actul normativ
publicat în
Monitorul
Oficial

Sumar

În cazul tranzacţiilor pentru care s-a aplicat impozitul pe
venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal al persoanelor fizice, se anulează diferenţele de obligaţii
fiscale principale, respectiv impozitul pe venit şi contribuţiile
Legea
sociale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora,
nr. 29/2018
stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi
(M. Of. nr. 52
comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării acestor
din 18 ianuarie
venituri ca venituri dintr-o activitate independentă, obţinute de
2018)
către persoanele fizice din transferul proprietăţilor imobiliare care
fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele fiscale de până la
1 iunie 2017, şi neachitate până la data intrării în vigoare a Legii
nr. 29/2018.
În M. Of. nr. 52 din 18 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 29/2018 privind
anularea unor obligaţii fiscale.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivei legi.
Art. 1 din Legea nr. 29/2018
Art. 1 prevede faptul că în cazul tranzacţiilor pentru care s-a aplicat impozitul
pe venit din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal al
persoanelor fizice, se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, respectiv
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii
aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi
comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării acestor venituri ca venituri
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dintr-o activitate independentă, obţinute de către persoanele fizice din transferul
proprietăţilor imobiliare care fac parte din patrimoniul afacerii, pe perioadele
fiscale de până la 1 iunie 2017, şi neachitate până la data intrării în vigoare a
respectivei legi.
Organul fiscal nu reîncadrează veniturile obţinute de către persoanele fizice
din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal ca venituri dintr-o
activitate independentă şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de
reîncadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iunie 2017.
Art. 2 din Legea nr. 29/2018
Potrivit art. 2, anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1 se efectuează din
oficiu, de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a
obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului.
Art. 3 din Legea nr. 29/2018
Art. 3 dispune faptul că se anulează diferenţele de TVA, precum şi accesoriile
aferente acestora, pentru perioadele fiscale anterioare datei de 31 decembrie 2016,
stabilite prin decizie de impunere comunicată contribuabilului până la data intrării
în vigoare a respectivei legi, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000
lei prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
şi completările ulterioare, realizate de către persoanele fizice, persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu sediul
activităţii economice în România, care au realizat activităţile de producţie agricolă,
inclusiv activităţile de transformare a produselor agricole prin alte metode decât
cele industriale sau au furnizat servicii agricole utilizând munca manuală proprie
şi/sau echipamentele specifice.
Organul fiscal nu stabileşte diferenţele de TVA, precum şi accesoriile aferente
acestora, persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor
individuale şi întreprinderilor familiale, cu sediul activităţii economice în România,
prevăzute mai sus, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 220.000 lei
prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, şi nu emite o decizie de impunere pentru perioadele anterioare datei de
31 decembrie 2016.
[Codul fiscal
„Art. 310 („Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici”)
(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a
cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de
65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de
Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie,
respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim
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special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia
livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294
alin. (2) lit. b).
(2) Cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este
constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia persoanelor impozabile care
solicită scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, a
livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în
cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi
desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi
economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate,
dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în
România conform art. 297 alin. (4) lit. b), a operaţiunilor scutite cu drept de
deducere şi, dacă nu sunt accesorii activităţii principale, a operaţiunilor scutite fără
drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) şi f). Prin excepţie, nu
se cuprind în cifra de afaceri prevăzută la alin. (1), dacă sunt accesorii activităţii
principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin.
(1) pct. 3, şi livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.
(3) Persoana impozabilă care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1)
pentru aplicarea regimului special de scutire poate opta oricând pentru aplicarea
regimului normal de taxă. Persoana impozabilă care realizează în cursul unui an
calendaristic exclusiv operaţiuni scutite fără drept de deducere conform art. 292 nu
se consideră că depăşeşte plafonul prevăzut la alin. (1).
(4) O persoană impozabilă nou-înfiinţată poate beneficia de aplicarea
regimului special de scutire, dacă la momentul începerii activităţii economice
declară o cifră de afaceri anuală estimată, conform alin. (2), sub plafonul de scutire
şi nu optează pentru aplicarea regimului normal de taxare, conform alin. (3).
(5) Pentru persoana impozabilă nou-înfiinţată care începe o activitate
economică în decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este plafonul
prevăzut la alin. (1).
(6) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de
afaceri, prevăzută la alin. (2), este mai mare sau egală cu plafonul de scutire
prevăzut la alin. (1) trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform art.
316, în termen de 10 zile de la data atingerii ori depăşirii plafonului. Data atingerii
sau depăşirii plafonului se consideră a fi prima zi a lunii calendaristice următoare
celei în care plafonul a fost atins ori depăşit. Regimul special de scutire se aplică
până la data înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 316. Dacă persoana
impozabilă respectivă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele
fiscale competente procedează după cum urmează:
a) stabilesc obligaţii privind taxa de plată, constând în diferenţa dintre taxa pe
care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze şi taxa pe care ar fi avut
dreptul să o deducă, de la data la care persoana impozabilă respectivă ar fi fost
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înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 dacă ar fi solicitat înregistrarea în
termenul prevăzut de lege, dacă taxa colectată este mai mare decât taxa
deductibilă, precum şi accesoriile aferente, sau după caz;
b) determină suma negativă a taxei, respectiv diferenţa dintre taxa pe care ar fi
avut dreptul să o deducă, de la data la care persoana impozabilă respectivă ar fi
fost înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 dacă ar fi solicitat înregistrarea
în termenul prevăzut de lege, şi taxa pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o
colecteze de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă conform
art. 316, dacă taxa deductibilă este mai mare decât taxa colectată.
(7) Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 care în
cursul anului calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de scutire prevăzut la
alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316, în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia
ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs.
Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a
fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă, în
conformitate cu prevederile art. 322. Anularea va fi valabilă de la data comunicării
deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA. Organele fiscale
competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de scoatere a persoanelor
impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA cel târziu până
la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la comunicarea deciziei de
anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei impozabile îi revin toate
drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art.
316. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia să
depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323, indiferent de perioada fiscală
aplicată conform art. 322, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost
comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont
de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată
ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform prezentului titlu.
(8) Dacă, ulterior scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de
TVA, conform art. 316, potrivit alin. (7), persoana impozabilă realizează în cursul
unui an calendaristic o cifră de afaceri, determinată conform alin. (2), mai mare sau
egală cu plafonul de scutire prevăzut la alin. (1), are obligaţia să respecte
prevederile prezentului articol şi, după înregistrarea în scopuri de taxă conform
art. 316, are dreptul să efectueze ajustările de taxă conform prezentului titlu.
Ajustările vor fi reflectate în primul decont de taxă depus după înregistrarea în
scopuri de TVA conform art. 316 a persoanei impozabile sau, după caz, într-un
decont ulterior.
(9) Persoana impozabilă care solicită, conform alin. (7), scoaterea din evidenţa
persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316, dar are
obligaţia de a se înregistra în scopuri de taxă, conform art. 317, trebuie să solicite
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înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317, concomitent cu solicitarea de
scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA,
conform art. 316. Înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317, va fi valabilă
începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316.
Prevederile prezentului alineat se aplică şi în cazul în care persoana impozabilă
optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317, concomitent cu
solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri
de TVA, conform art. 316.
(10) Persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire:
a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achiziţiilor, în condiţiile prevăzute
la art. 297 şi 299;
b) nu are voie să menţioneze taxa pe factură sau pe alt document.
(11) Prin normele metodologice se stabilesc regulile de înregistrare şi ajustările
de efectuat în cazul modificării regimului de taxă.]
Art. 4 din Legea nr. 29/2018
Art. 4 stabileşte faptul că în cazul în care, anterior intrării în vigoare a
respectivei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de
impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la art. 1 şi 3, acesta
nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa
analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.
Art. 5 din Legea nr. 29/2018
În art. 5 se dispune că persoanele care au efectuat plata obligaţiilor fiscale
pentru care prezenta lege prevede anularea acestora au dreptul la restituirea
sumelor achitate.
Art. 6 din Legea nr. 29/2018
Conform art. 6, procedura de aplicare, precum şi modalităţile de restituire a
sumelor prevăzute de respectiva lege se aprobă prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a respectivei legi
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STATUTUL DEPUTAŢILOR ŞI AL SENATORILOR –
MODIFICĂRI (LEGEA NR. 33/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Actul modificator
Legea nr. 96/2006
Legea nr. 33/2018
(rep. M. Of. nr. 49 din 22 (M. Of. nr. 55 din 18
ianuarie 2016; cu modif. ult.)
ianuarie 2018)

Sumar
– modifică: art. 41 alin. (1) şi
partea introductivă a alin. (3)

În M. Of. nr. 55 din 18 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 33/2018 pentru
modificarea art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor (rep. M. Of. nr. 49 din 22 ianuarie 2016; cu modif. ult.).
În continuare, vom prezenta modificările aduse Statutului deputaţilor şi al
senatorilor prin Legea nr. 33/2018.
Art. 41 alin. (1) şi partea introductivă a alin. (3) din Statutul deputaţilor şi al
senatorilor (modificat prin Legea nr. 33/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 41 alin. (1) şi (3) prevedeau:
„Art. 41 („Diurna de deplasare şi cheltuielile de cazare”)
(1) Deputaţii şi senatorii prezenţi la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov, primesc o diurnă de deplasare,
pe zi, de 2% din indemnizaţia lunară brută prevăzută pentru deputat sau senator.
(…)
(3) De diurna prevăzută la alin. (1) şi dreptul de decontare a cazării în teritoriu,
în unităţi de primire turistice cu clasificare de cel mult 4 stele, sau de compensare a
cheltuielilor de cazare prin acordarea a 2% din indemnizaţia lunară brută pentru
fiecare noapte beneficiază deputaţii sau senatorii care:
a) efectuează deplasări în ţară din însărcinarea preşedintelui Camerei
Deputaţilor sau al Senatului, a birourilor permanente ale celor două Camere, a
birourilor comisiilor permanente sau a liderilor grupurilor parlamentare;

384

Actualitate legislativă

b) nu domiciliază în circumscripţiile electorale în care au fost aleşi, pe timpul
deplasării în aceste circumscripţii, în vederea îndeplinirii activităţilor legate de
desfăşurarea mandatului;
c) deputaţii care reprezintă organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale, care se deplasează în alte localităţi din ţară, în afara celei de domiciliu,
pentru activităţile legate de exercitarea mandatului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. unic din Legea nr. 33/2018, la art. 41 din Legea
nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, alin. (1) şi partea introductivă a alin. (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Deputaţii şi senatorii prezenţi la lucrările Parlamentului, care nu au domiciliul în
municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov, primesc o diurnă de deplasare al cărei cuantum
este stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale celor două Camere.
(…)
(3) De diurna prevăzută la alin. (1) şi dreptul de decontare a cazării în teritoriu, în
unităţi de primire turistice cu clasificare de cel mult 4 stele, sau de compensare a cheltuielilor de cazare într-un cuantum stabilit prin hotărârea birourilor permanente reunite ale
celor două Camere beneficiază deputaţii sau senatorii care:”.
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LEGEA NR. 1/2000 PENTRU RECONSTITUIREA DREPTULUI
DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR AGRICOLE
ŞI CELOR FORESTIERE, SOLICITATE POTRIVIT
PREVEDERILOR LEGII FONDULUI FUNCIAR –
MODIFICĂRI (LEGEA NR. 45/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 1/2000
(M. Of. nr. 8 din 12 ianuarie 2000;
cu modif. ult.)

Actul modificator

Sumar

– abrogă:
Legea nr. 45/2018
(M. Of. nr. 69 din 23 ianuarie 2018) art. 35

În M. Of. nr. 69 din 23 ianuarie 2018, a fost publicată Legea nr. 45/2018 privind
abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 pentru
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (M. Of. nr. 8 din 12
ianuarie 2000; cu modif. ult.).
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 1/2000 prin Legea
nr. 45/2018.
Art. 35 din OMFP nr. 2004/2013 (modificat prin OMFP nr. 2590/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 35 prevedea:
„(1) Ocoalele silvice şi actualii deţinători răspund de paza şi protecţia
vegetaţiei forestiere de pe terenurile solicitate de foştii proprietari şi după punerea
în posesie, până la formarea structurilor proprii de pază sau de administrare ori
până la încheierea unor contracte de administrare şi pază cu un ocol silvic, dar nu
mai târziu de 180 de zile de la data punerii în posesie.
(2) Contravaloarea cheltuielilor aferente acestor servicii, pentru intervalul de
timp prevăzut la alin. (1), se suportă din bugetul de stat”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. unic din Legea nr. 45/2018, art. 35 din Legea
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor
agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar
nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, se abrogă.S
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REGULAMENTUL SENATULUI – REPUBLICARE

De Redacţia ProLege
Actul normativ publicat în
Monitorul Oficial

Sumar

– Cap. I („Organizarea Senatului”)
– Cap. II („Desfăşurarea lucrărilor Senatului”)
– Cap. III („Moţiuni, întrebări, interpelări,
Regulamentul Senatului
informări, petiţii”)
(M. Of. nr. 72 din 25 ianuarie 2018)
– Cap. IV („Statutul senatorului”)
– Cap. V („Serviciile Senatului”)
– Cap. VI („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)
– Anexa la regulament
În M. Of. nr. 72 din 25 ianuarie 2018, a fost publicat Regulamentul Senatului
din 24 octombrie 2005.
În continuare, vom prezenta câteva dintre dispoziţiile respectivului ordin.
Structura respectivului act normativ este următoarea:
– Cap. I („Organizarea Senatului”);
– Cap. II („Desfăşurarea lucrărilor Senatului”);
– Cap. III („Moţiuni, întrebări, interpelări, informări, petiţii”);
– Cap. IV („Statutul senatorului”);
– Cap. V („Serviciile Senatului”);
– Cap. VI („Dispoziţii tranzitorii şi finale”);
– Anexa la regulament.
Cap. I („Organizarea Senatului”)
Secţ 1 („Constituirea Senatului”) stabileşte faptul că Parlamentul este organul
reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării.
Secţ. a 2-a („Grupurile parlamentare”) prevede că după validare şi depunerea
jurământului, senatorii se constituie în grupuri parlamentare care sunt structuri
interne ale Senatului. Un senator poate face parte dintr-un singur grup
parlamentar.
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Un grup parlamentar poate fi constituit şi poate funcţiona numai dacă cuprinde cel puţin 7 senatori, care au fost aleşi pe listele aceluiaşi partid, ale aceleiaşi
organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice sau
alianţe electorale.
Senatorii membri ai unui partid politic sau ai unei organizaţii a cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale nu pot constitui decât un singur grup
parlamentar.
Senatorii care au fost aleşi pe listele unei alianţe electorale sau ale unei alianţe
politice pot constitui fie grupuri parlamentare ale partidelor sau organizaţiilor
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale componente, fie un singur grup
parlamentar al alianţei. Partidele sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale pot constitui şi grupuri comune.
Senatorii aparţinând partidelor sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale care nu întrunesc numărul necesar pentru a forma un grup
parlamentar se pot afilia altor grupuri parlamentare sau pot constitui grupul
parlamentar mixt.
Dispoziţiile de mai sus se aplică în mod corespunzător şi senatorilor aleşi sau
deveniţi independenţi.
Este interzisă constituirea unui grup parlamentar care să reprezinte sau să
poarte denumirea unui partid, a unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, a unei alianţe electorale sau alianţe politice care nu a
obţinut mandate de senator în alegeri.
Secţ. a 3-a („Biroul permanent al Senatului şi Comitetul liderilor grupurilor
parlamentare”)dispune faptul că după constituirea legală a Senatului se aleg
preşedintele Senatului şi ceilalţi membri ai Biroului permanent.
Biroul permanent al Senatului se compune din: preşedintele Senatului, 4
vicepreşedinţi, 4 secretari şi 4 chestori. Preşedintele Senatului este şi preşedintele
Biroului permanent.
Apartenenţa politică a membrilor Biroului permanent, în care se include şi
preşedintele Senatului, trebuie să reflecte configuraţia politică rezultată din alegeri,
cu observarea principiului consacrat de art. 16 alin. (3) teza a doua din Constituţia
României, republicată.
Senatorul care a fost ales independent se poate autopropune.
Potrivit dispoziţiilor comune prevăzute în Secţ. a 4-a („Comisiile Senatului”),
Comisiile sunt structuri interne de lucru ale Senatului, constituite pentru
pregătirea activităţii de legiferare, precum şi pentru realizarea funcţiei de control
parlamentar.
Senatul îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă,
comisii speciale, inclusiv comisii paritare de mediere sau comisii comune cu
Camera Deputaţilor.
Numărul comisiilor de anchetă, speciale sau comune, denumirea şi
competenţa fiecărei astfel de comisii, precum şi numărul membrilor acestora se
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hotărăsc de către Senat, la propunerea Biroului permanent sau a Comitetului
liderilor, după caz.
Comisiile permanente funcţionează pe toată durata mandatului Senatului.
Comisiile permanente sunt următoarele:
I. Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări;
II. Comisia pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a
executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
III. Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital;
IV. Comisia economică, industrii şi servicii;
V. Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală;
VI. Comisia pentru politică externă;
VII. Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului;
VIII. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
IX. Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială;
X. Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
XI. Comisia pentru sănătate publică;
XII. Comisia pentru cultură şi media;
XIII. Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi;
XIV. Comisia pentru egalitatea de şanse;
XV. Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi
privatizare;
XVI. Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii;
XVII. Comisia pentru regulament;
XVIII. Comisia pentru afaceri europene;
XIX. Comisia permanentă a românilor de pretutindeni;
XX. Comisia pentru transporturi şi energie;
XXI. Comisia pentru mediu;
XXII. Comisia pentru dezvoltare şi strategie economică.
Regulamentul comisiilor permanente va cuprinde, în detaliu, domeniul lor
specific de activitate.
Comisia pentru regulament este o comisie permanentă specială formată din
câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar. Membrii comisiei pentru
regulament nu pot face parte din Biroul permanent.
Cu privire la Comisii speciale se dispune că la propunerea Biroului permanent,
Senatul poate hotărî constituirea unor comisii speciale pentru elaborarea sau
avizarea unor propuneri legislative, pentru evaluarea legislaţiei dintr-un anumit
domeniu sau pentru alte scopuri, indicate în hotărârea de înfiinţare a comisiei.
De asemenea în privinţa Comisiilor de anchetă, la cererea unei treimi din
numărul membrilor săi, Senatul poate hotărî înfiinţarea unei comisii de anchetă,
fiind aplicabile prevederile art. 45-67, art. 78 şi ale art. 79 alin. (2) – (7) . Raportul
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comisiei se depune la Biroul permanent, care îl include pe ordinea de zi a plenului
Senatului în cel mult 15 zile.
După dezbaterea raportului, Senatul adoptă o hotărâre cu privire la acesta.
Cap. II („Desfăşurarea lucrărilor Senatului”)
În Secţ. 1 („Sesiunile şi actele Senatului”) se prevede faptul că Senatul îşi
desfăşoară activitatea în două sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune începe în luna
februarie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii iunie. A doua sesiune începe în luna
septembrie şi nu poate depăşi sfârşitul lunii decembrie.
Secţ. a 2-a („Ordinea de zi şi programul de activitate”) dispune cu privire la
faptul că Proiectul programului de activitate pentru săptămâna următoare este
supus spre aprobare Senatului şi se adoptă, cu votul majorităţii senatorilor
prezenţi, în ultima zi de activitate în plen a săptămânii; acesta se distribuie
senatorilor, se afişează la sediu şi se publică pe site-ul Senatului.
Materialele supuse dezbaterii Senatului sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi
şi în programul de activitate a Senatului, întocmite de către Biroul permanent cu
aprobarea Comitetului liderilor.
Propunerile legislative se comunică Guvernului în termen de 3 zile de la
prezentarea în Biroul permanent, pentru a se pronunţa şi în ceea ce priveşte
aplicarea art. 111 din Constituţia României, republicată.
Secţ. a 3-a („Procedura legislativă”) stabileşte că iniţiativa legislativă aparţine,
după caz, Guvernului, deputaţilor, senatorilor sau unui număr de cel puţin 100.000
de cetăţeni cu drept de vot, în conformitate cu art. 74 din Constituţia României,
republicată.
Proiectele de lege iniţiate de Guvern şi propunerile legislative iniţiate de
senatori, de deputaţi sau de cetăţenii care exercită dreptul la iniţiativă legislativă
trebuie să fie însoţite de expunere de motive, să fie redactate în forma proprie unui
act normativ, pe articole şi, după caz, pe capitole şi secţiuni.
Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativă prin transmiterea către Senat a
proiectului de lege ce intră în competenţa acestuia de adoptare, ca primă Cameră
sesizată.
Senatorii, deputaţii şi cetăţenii îşi exercită dreptul la iniţiativă legislativă prin
transmiterea către Camera competentă a propunerii legislative, în scopul de a o
dezbate şi de a o adopta ca primă Cameră sesizată.
Legile constituţionale pot fi iniţiate în condiţiile art. 150 şi 151 din Constituţia
României, republicată.
Propunerile legislative formulate de senatori şi deputaţi, care implică
modificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, trebuie să
fie însoţite de dovada solicitării informării Guvernului, înaintată prin preşedintele
Senatului, în conformitate cu dispoziţiile art. 111 din Constituţia României,
republicată.
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În Secţ. a 4-a („Procedura de urgenţă”) se dispune că la cererea Guvernului
sau din proprie iniţiativă, Senatul poate adopta proiecte de lege sau propuneri
legislative cu procedură de urgenţă.
Cererea pentru procedura de urgenţă se analizează de către Biroul permanent
şi se supune aprobării Senatului în prima şedinţă de plen.
Secţ. a 5-a („Termene procedurale”) prevede că în perioadele de vacanţă
parlamentară a Senatului proiectele de lege şi propunerile legislative se
înregistrează la data depunerii lor, iar termenele procedurale de legiferare încep să
curgă de la data reluării activităţii Senatului în sesiune.
Pentru propunerile legislative termenele de legiferare curg de la data
înregistrării acestora la Biroul permanent, însoţite de avizele necesare.
Pentru termenele procedurale ale procesului legislativ se iau în calcul numai
zilele în care Senatul lucrează în plen sau în comisii permanente.
Secţ. a 6-a („Desfăşurarea şedinţelor Senatului”) dispune că şedinţele
Senatului sunt publice, în afara cazurilor în care, la cererea preşedintelui, a unui
grup parlamentar sau a cel puţin 20 de senatori, se hotărăşte, cu votul majorităţii
senatorilor prezenţi, ca acestea să fie secrete.
Potrivit Secţ. a 7-a („Procedura de vot”), legile, hotărârile, moţiunile simple,
precum şi celelalte acte se adoptă de către Senat prin vot.
Conform Secţ. a 8-a („Procedura pentru respingerea, reexaminarea şi
promulgarea legii”), proiectele de lege şi propunerile legislative adoptate sau
respinse de Senat, ca primă Cameră sesizată, se semnează de preşedintele
Senatului şi se înaintează Camerei Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională.
Guvernul va fi înştiinţat despre aceasta.
Secţ. a 9-a („Procedura aplicabilă iniţiativelor de revizuire a Constituţiei
României”) stabileşte că iniţiativele de revizuire a Constituţiei României se depun,
în vederea dezbaterii şi adoptării, la Biroul permanent al Camerei Deputaţilor.
Iniţiativa de revizuire adoptată de Camera Deputaţilor se transmite Senatului,
în vederea dezbaterii şi adoptării.
Potrivit Secţ. a 10-a („Procedura privind punerea sub urmărire penală a
membrilor Guvernului”), Senatul are dreptul să ceară doar urmărirea penală a
senatorilor care sunt sau au fost membri ai Guvernului.
Cap. III („Moţiuni, întrebări, interpelări, informări, petiţii”)
Secţ. 1 („Moţiuni simple”) dispune că moţiunea simplă exprimă poziţia
Senatului într-o anumită problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu
privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.
Moţiunea simplă poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul
senatorilor. Aceasta trebuie să fie întocmită corespunzător actelor juridice ale
Senatului şi să cuprindă motivarea şi dispozitivul. Moţiunea se depune la
preşedintele de şedinţă, în plenul Senatului.
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Potrivit Secţ. a 2-a („Întrebări”), Comitetul liderilor stabileşte zilele din
săptămână consacrate prezentării şi dezbaterii interpelărilor şi întrebărilor.
Senatorii pot adresa întrebări Guvernului, miniştrilor sau altor conducători ai
organelor administraţiei publice.
Întrebarea constă într-o simplă cerere de a răspunde dacă un fapt este
adevărat, dacă o informaţie este exactă, dacă Guvernul sau celelalte organe ale
administraţiei publice înţeleg să comunice Senatului informaţiile sau documentele
solicitate ori dacă Guvernul are intenţia de a lua o hotărâre într-o problemă
determinată.
Secţ. a 3-a („Interpelări”) prevede că interpelarea constă într-o cerere adresată
Guvernului sau unui membru al acestuia de către unul ori mai mulţi senatori sau
de un grup parlamentar, prin care se solicită explicaţii asupra politicii Guvernului
în probleme importante ale activităţii sale interne sau externe.
Interpelările se fac în scris, arătându-se obiectul şi motivarea acestora, fără
nicio dezvoltare, şi se depun la secretarul desemnat al Senatului.
Secţ. a 4-a („Ora Guvernului”) stabileşte faptul că în timpul sesiunilor
ordinare, Comitetul liderilor stabileşte o zi, cu excepţia zilei destinate orei
prim-ministrului, când se desfăşoară dezbateri politice, la care participă unul sau
doi miniştri, după caz, pe teme politice de interes major bine definite. Dezbaterile
politice se organizează la solicitarea grupurilor parlamentare din opoziţie şi a
majorităţii parlamentare, alternativ. La şedinţă participă şi miniştrii care nu au
răspuns, la termen, la trei întrebări.
Reprezentantul grupului parlamentar care a solicitat dezbaterea are la
dispoziţie 5 minute pentru a prezenta tema dezbaterii.
Ministrul vizat are la dispoziţie 5 minute pentru a răspunde. Reprezentantul
grupului care a solicitat dezbaterea are 3 minute pentru lămuriri suplimentare.
Celelalte grupuri au la dispoziţie câte 3 minute pentru a-şi prezenta punctul de
vedere, cu excepţia celui mai mare grup parlamentar din opoziţie care are la
dispoziţie 5 minute. Reprezentantul senatorilor neafiliaţi are la dispoziţie un
minut. La finalul dezbaterii, ministrul trebuie să răspundă în cel mult 5 minute.
Secţiunea a 5-a („Ora prim-ministrului”) dispune faptul că o dată pe lună, de
regulă în prima zi când se desfăşoară dezbateri politice cu participarea
prim-ministrului, Comitetul liderilor stabileşte o zi când se dezbat probleme de
interes major pentru viaţa politică, economică şi socială. Dezbaterile politice se
organizează atât la solicitarea grupurilor parlamentare, cât şi la solicitarea
prim-ministrului, alternativ.
Solicitarea se înaintează Biroului permanent al Senatului, în scris, de către unul
sau mai multe grupuri parlamentare, cu precizarea temei de dezbatere propuse, iar
Biroul permanent îl informează de îndată pe prim-ministru.
Prim-ministrul are obligaţia de a participa la dezbaterea solicitată.
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Senatorii aparţinând grupului care a solicitat prezenţa prim-ministrului au la
dispoziţie 5 minute pentru prezentarea temei de dezbatere. Prim-ministrul are 5
minute pentru a prezenta punctul de vedere. Reprezentaţii grupurilor
parlamentare au câte 5 minute pentru intervenţie, cu excepţia majorităţii
parlamentare care va avea la dispoziţie 15 minute pentru intervenţie.
Reprezentantul senatorilor neafiliaţi are la dispoziţie două minute. La finalul
dezbaterii, prim-ministrul are la dispoziţie 10 minute pentru a răspunde
intervenţiilor.
În cazul în care dezbaterea este solicitată de majoritatea parlamentară,
prim-ministrul are la dispoziţie 15 minute pentru prezentarea temei de dezbatere.
Reprezentanţii grupurilor parlamentare au câte 5 minute pentru intervenţie, iar
reprezentantul senatorilor neafiliaţi are la dispoziţie două minute. La finalul
dezbaterii, prim-ministrul are la dispoziţie 5 minute pentru a răspunde
intervenţiilor.
La finalul dezbaterii, prim-ministrul trebuie să răspundă interpelărilor la care
ministrul de resort nu a răspuns.
Conform Secţ. a 6-a („Informarea Senatului şi a senatorilor”), preşedintele
Senatului poate solicita Guvernului şi celorlalte organe ale administraţiei publice,
în cadrul controlului parlamentar asupra activităţii acestora, informaţiile şi
documentele necesare.
Preşedinţii comisiilor permanente pot solicita de la organele prevăzute la alin.
(1) informaţiile şi documentele necesare referitoare la domeniul lor de activitate.
Fiecare senator are dreptul de a cere informaţiile şi documentele menţionate
prin intermediul preşedintelui Senatului sau al preşedinţilor comisiilor.
Solicitarea informării este obligatorie în cazul în care o iniţiativă legislativă
implică modificarea prevederilor bugetului de stat sau ale bugetului asigurărilor
sociale de stat.
Autorităţile prevăzute sunt obligate să răspundă în termen de cel mult 10 zile.
În situaţii excepţionale în care răspunsul necesită date suplimentare, acestea au
obligaţia de a declara în scris că interesul public nu le permite să răspundă la timp
şi de a cere un termen suplimentar, care nu poate depăşi 30 de zile. În cazul în care
autorităţile nu răspund în termenele prevăzute, la solicitarea senatorului interesat,
preşedintele Senatului sau preşedintele comisiei, după caz, poate cere invitarea lor
în plenul Senatului.
Refuzul nejustificat de a răspunde la solicitările prevăzute în alineatele
precedente atrage, după caz, răspunderea juridică potrivit legii. Preşedintele
Senatului poate sesiza autorităţile competente, la solicitarea senatorului interesat.
În cazul în care informaţiile sau documentele solicitate privesc, potrivit legii,
secrete de stat, Guvernul informează Senatul despre aceasta, iar Senatul decide în
şedinţă secretă.
Documentele primite se restituie organului respectiv, după consultare.
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Secţ. a 7-a („Petiţii”) prevede că oricine are dreptul de a se adresa cu petiţii
Senatului. Petiţiile vor fi prezentate în scris şi semnate, precizându-se domiciliul
petiţionarului sau al unuia dintre petiţionari.
Petiţiile se înscriu în registrul general al Senatului, în ordinea primirii,
consemnându-se numărul de înregistrare, numele, prenumele, domiciliul
petiţionarului şi obiectul cererii.
În Secţ. a 8-a („Declaraţii politice”) se stabileşte faptul că în fiecare săptămână,
Comitetul liderilor alocă o anumită perioadă de timp dintr-o zi de şedinţă pentru
declaraţii politice sau alte intervenţii ale senatorilor.
Declaraţiile politice sau alte intervenţii ale senatorilor se fac în nume propriu
sau în numele grupului parlamentar.
În raport cu conţinutul lor, declaraţiile politice sau alte intervenţii ale
senatorilor pot da dreptul la replică senatorilor, grupurilor parlamentare şi
autorităţilor vizate.
În cazul în care tematica şi conţinutul declaraţiilor politice sau ale altor
intervenţii ale senatorilor vizează activitatea şi politica Guvernului, extrasul
respectiv din stenogramă va fi transmis ministrului delegat pentru relaţia cu
Parlamentul.
Cap. IV („Statutul senatorului”)
Secţ. 1 („Imunitatea parlamentară”) se referă la faptul că senatorii se bucură
de imunitate parlamentară pe toată durata exercitării mandatului.
Imunitatea parlamentară are ca scop garantarea libertăţii de exprimare a
senatorului şi protejarea acestuia împotriva urmăririlor judiciare respective,
abuzive sau şicanatoare.
Senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru voturile sau pentru
opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
În temeiul art. 72 din Constituţia României, republicată, senatorii pot fi
urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au legătură cu voturile
sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului, dar nu pot fi
percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Senatului, după ascultarea
lor. Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
În caz de infracţiune flagrantă, senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei.
Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Senatului asupra
reţinerii şi a percheziţiei. În cazul în care Senatul constată că nu există temei pentru
reţinere, va dispune imediat revocarea acestei măsuri.
Cererea de autorizare a trimiterii în judecată, penală ori contravenţională,
precum şi cererea de reţinere, de arestare sau de percheziţie se adresează
preşedintelui Senatului, de ministrul justiţiei.
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Preşedintele Senatului aduce cererea la cunoştinţă senatorilor în şedinţă
publică, după care o trimite de îndată Comisiei juridice, de numiri, disciplină,
imunităţi şi validări spre examinare, care va stabili dacă a fost sau nu a fost făcută
în scopul de a-l abate pe senator de la exerciţiul funcţiei sale. Hotărârea comisiei se
adoptă prin votul secret al majorităţii membrilor acesteia.
Biroul permanent al Senatului supune, spre dezbatere şi aprobare, plenului,
raportul comisiei, temeinic motivat, în termen de 15 zile de la data depunerii lui.
Cererile de reţinere, de arestare şi de percheziţie se înscriu cu prioritate pe
ordinea de zi.
Senatul hotărăşte asupra cererii cu votul secret al majorităţii senatorilor
prezenţi.
În Secţ. a 2-a („Conflictul de interese, constatarea incompatibilităţilor şi alte
interdicţii”) se prevede că senatorii depun o declaraţie de interese, pe propria
răspundere, cu privire la funcţiile şi activităţile pe care le desfăşoară, cu excepţia
celor legate de mandatul sau funcţia publică pe care o exercită.
Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care senatorul are un interes
personal de natură patrimonială, care ar influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a
atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative.
Funcţiile şi activităţile care se includ în declaraţia de interese sunt:
a) funcţiile în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii
neguvernamentale ori partide politice;
b) activităţi profesionale remunerate;
c) calitatea de acţionar sau asociat la societăţile reglementate de Legea
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare şi financiare.
Senatorii care nu îndeplinesc alte funcţii sau nu desfăşoară alte activităţi decât
cele legate de mandatul ori funcţia pe care o exercită depun o declaraţie în acest
sens.
Secţ. a 3-a („Exercitarea mandatului de senator”) dispune că senatorii intră în
exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a Senatului, sub condiţia validării şi a
depunerii jurământului.
După constituirea legală a Senatului, fiecare senator va depune, în faţa
plenului Senatului, întrunit în şedinţă solemnă, jurământul de credinţă faţă de ţară
şi popor.
După validare, pe durata exercitării mandatului, senatorilor li se eliberează
legitimaţia de membru al Senatului, semnată de preşedintele acestuia.
De asemenea, senatorii vor avea un însemn distinctiv al calităţii lor de
reprezentanţi ai poporului, cu dreptul de a-l purta pe toată durata exercitării
mandatului. Modelul însemnului se stabileşte de către Biroul permanent, iar
cheltuielile pentru confecţionarea acestuia se suportă din bugetul Senatului.
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Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de senator după încetarea mandatului, cu
titlu evocativ.
Pe durata exercitării mandatului, senatorii şi membrii lor de familie
beneficiază de paşaport diplomatic.
Calitatea de senator încetează la data întrunirii legale a Senatului nou ales,
precum şi în caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de
incompatibilitate ori de deces.
În cazul în care un senator demisionează, el poate reveni asupra demisiei, până
la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Senatului de
vacantare a mandatului, dacă următorul propus pe lista formaţiunii din partea
căreia a candidat nu a fost validat în plen.
Secţ. a 4-a („Concedii, absenţe, demisii”) prevede că niciun senator nu poate
lipsi nemotivat de la şedinţele Senatului sau ale comisiei din care face parte ori de
la celelalte activităţi specifice îndeplinirii mandatului de senator.
Senatorii pot demisiona prin cerere scrisă, adresată preşedintelui.
Preşedintele Senatului, în şedinţă publică, întreabă senatorul dacă stăruie în
cererea de demisie şi, dacă răspunsul este afirmativ, ori dacă senatorul nu se
prezintă pentru a răspunde, cu toate că a fost înştiinţat, declară locul vacant.
Potrivit Secţ. a 5-a („Deontologia parlamentară; abateri şi sancţiuni”),
constituie abateri disciplinare săvârşite de senatori următoarele fapte, dacă,
potrivit legii*), nu constituie infracţiuni:
a) încălcarea dispoziţiilor privind îndatoririle senatorului prevăzute de
Constituţie şi de Legea privind statutul deputaţilor şi al senatorilor;
b) încălcarea jurământului de credinţă;
c) nerespectarea prevederilor Regulamentului Senatului;
d) exercitarea abuzivă a mandatului de senator;
e) comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar ori a
altui demnitar în şedinţele de plen, de comisii sau de birou ori în afara acestora,
dar cu privire la exercitarea mandatului de senator;
f) absentarea, nemotivată şi în mod repetat, de la lucrările Senatului.
Abaterile de la deontologia parlamentară se sancţionează cu:
a) atenţionare;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) îndepărtarea din sală pe durata şedinţei;
e) avertisment public – scris.
Cap. V („Serviciile Senatului”)
Potrivit acestui capitol, serviciile Senatului sunt conduse de secretarul general
al Senatului, ajutat de 2 secretari generali adjuncţi.
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Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi sunt numiţi de Senat, pe
durata legislaturii, la propunerea Biroului permanent.
Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi pot fi revocaţi la propunerea
Biroului permanent sau a cel puţin 30 de senatori. Propunerea de revocare poate fi
formulată o singură dată în cursul unei sesiuni ordinare.
Secretarul general este ordonator principal de credite şi, în îndeplinirea
atribuţiilor sale, emite ordine.
Cap. VI („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)
Potrivit dispoziţiilor din acest capitol dacă Senatul adoptă, în condiţiile art. 155
alin. (1) din Constituţia României, republicată, un proiect de lege sau o propunere
legislativă într-o redactare diferită de cea adoptată de Camera Deputaţilor,
preşedintele Senatului, de acord cu preşedintele Camerei Deputaţilor, iniţiază
procedura de mediere. În acelaşi mod se procedează şi în cazul în care Camera
Deputaţilor adoptă un proiect de lege sau o propunere legislativă într-o redactare
diferită de cea adoptată de Senat.
În acest scop, Biroul permanent va propune Senatului un număr de 7 senatori,
urmărindu-se respectarea principiilor prevăzute la art. 47.
Senatorii stabiliţi de Senat prin votul deschis al majorităţii senatorilor prezenţi,
împreună cu deputaţii desemnaţi de Camera Deputaţilor, potrivit regulamentului
propriu, formează comisia de mediere.
Cvorumul regulamentar al şedinţelor de mediere este asigurat numai în
prezenţa a cel puţin 4 senatori dintre membrii comisiei de mediere a Senatului.
Comisia de mediere se reuneşte la convocarea preşedintelui comisiei sesizate
în fond de la Camera care a adoptat ultima proiectul, la sediul acesteia, şi stabileşte
regulile după care îşi va desfăşura activitatea, inclusiv termenul în care urmează să
prezinte raportul.
Reprezentanţii Senatului în comisia de mediere au competenţa de a examina şi
de a hotărî, împreună cu cei ai Camerei Deputaţilor, numai asupra redactărilor
diferite adoptate de Camera Deputaţilor la textele adoptate de Senat şi se vor
pronunţa, în aceste limite, asupra redactărilor diferite, putând adopta fie una, fie
cealaltă dintre redactări sau un text comun.
Conducerea lucrărilor comisiei de mediere se realizează prin rotaţie de către
un senator şi un deputat, stabiliţi de aceasta.
Hotărârile comisiei de mediere se iau cu acordul majorităţii membrilor
acesteia.
Activitatea comisiei de mediere încetează odată cu depunerea raportului.
Raportul comisiei de mediere se înscrie pe ordinea de zi a Senatului,
urmându-se procedura prevăzută la art. 88-116 sau, după caz, pe ordinea de zi a
şedinţelor comune ale Camerelor Parlamentului, potrivit procedurii prevăzute în
regulamentul şedinţelor comune.
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Se supun la vot numai soluţiile propuse de comisia de mediere, diferite de cele
adoptate iniţial de către Senat. În toate cazurile, raportul comisiei de mediere se
aprobă potrivit procedurii şi cu majoritatea de voturi necesară adoptării legii în
forma finală.
În cazul în care comisia de mediere nu ajunge, în termenul stabilit, la un acord
cu privire la textele aflate în divergenţă sau dacă una dintre Camere nu aprobă
raportul comisiei de mediere, textele aflate în divergenţă se supun dezbaterii în
şedinţa comună a celor două Camere, potrivit regulamentului acestor şedinţe.
Anexa la regulament
Anexa la regulament conţine Procedura de lucru şi mecanismul decizional
aplicabile în domeniul afacerilor europene.
Structura acestei anexe este următoarea:
– Cap. I („Dispoziţii generale”);
– Cap. II („Procedura de preselectare a documentelor europene prioritare din
Programul de lucru anual al Comisiei Europene”);
– Cap. III („Procedura de examinare a documentelor europene”).

