
 
 

 

 
NOTĂ  DE FUNDAMENTARE  

 
 

  
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
 

1. Descrierea 
situaţiei actuale 

 
Titlul V – Contribuții sociale obligatorii 
 
1. Pentru persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul 

ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri 
privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa 
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, şi care nu 
se află în România pentru o perioadă mai mare de  90 de zile 
consecutive, pe parcursul unui an calendaristic, nu sunt prevederi 
referitoare la calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale 
de sănătate. 

2. Nu sunt prevăzute în categoria contribuabililor/plătitorilor la  
sistemul de asigurări sociale de sănătate și la sistemul asigurărilor 
pentru șomaj, unitățile trimițătoare care au obligația plății contribuțiilor 
pentru personalul român militar şi civil trimis în misiune permanentă în 
străinătate. 
    3. În cazul veniturilor din investiții și/sau din alte surse, realizate în 
anul 2016, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe 
ţară, dacă venitul pentru care se calculează contribuţia este singurul 
realizat. Dacă nivelul veniturilor realizate se situează sub acest nivel, 
contribuția datorată se calculează asupra plafonului minim 
reprezentând valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe 
ţară. 
   4. Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în 
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în 
categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din 
alte surse, datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de 
sănătate şi au obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal 
competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în 
această categorie.  
Contribuţia se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie 
asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe 
ţară şi se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în 
această categorie. Pentru persoanele fizice care nu au realizat venituri 



 
 

 

pe o perioadă mai mare de 6 luni şi nu au efectuat plata contribuţiei 
lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care 
solicită înregistrarea se calculează prin aplicarea cotei individuale de 
contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori 
salariul minim brut pe ţară. Dacă perioada în care nu s-au realizat 
venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei 
lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care 
solicită înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă. 
Plata contribuției datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se 
efectuează în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de 
impunere, iar pentru lunile următoare, se efectuează trimestrial până la 
data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, în baza deciziilor 
de impunere emise anual de organul fiscal competent, iar în cazul 
neachitării la termenul de scadenţă, după acest termen, se datorează 
dobânzi şi penalităţi de întârziere în conformitate cu prevederile  
Codului de procedură fiscală. 
   
    

2. Schimbări 
preconizate 

 
Titlul V – Contribuții sociale obligatorii 
1. Persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori 

reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind 
sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa 
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, şi care nu 
se află în România pentru o perioadă mai mare de  90 de zile 
consecutive, pe parcursul unui an calendaristic, nu au calitatea de 
contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate. 

2. Au fost introduse în categoria contribuabililor/plătitorilor la  
sistemul de asigurări sociale de sănătate și la sistemul asigurărilor 
pentru șomaj, unitățile trimițătoare care au obligația plății contribuțiilor 
pentru personalul român militar şi civil trimis în misiune permanentă în 
străinătate. 

3. În cazul veniturilor din investiții și/sau din alte surse, realizate în 
anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul 
valorii salariului de bază minim brut pe țară,  nu se datorează 
contribuția de asigurări sociale de sănătate.  

4. Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se 
încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei 
sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă 
din alte surse, precum și în cazul persoanelor care realizează venituri 
lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii 
salariului de bază minim brut pe țară, datorează contribuția de asigurări 
sociale de sănătate lunar sau la data la care accesează serviciile 
acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit 
legii. Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) își vor păstra 
calitatea de asigurat, în condițiile Legii nr. 95/2006, republicată, privind 
reforma în domeniul sănătății, respectiv 3 luni de la data efectuării 
ultimei plăți.  

3. Alte informaţii 
 
Nu este cazul. 
 



 
 

 

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
 

1. Impactul 
macroeconomic 

 

11 Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor 
de stat 

  

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri 

     
 

2.1. Impactul asupra 
sarcinilor                             
administrative 

Conduce la diminuarea costurilor privind administrarea obligațiilor 
fiscale. 

2.2. Impactul asupra 
întreprinderilor                   
mici şi mijlocii    

Nu este cazul 

3. Impactul social 
  

4. Impactul asupra 
mediului Nu este cazul. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru 
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 
- mil. lei -

Următorii 4 ani Indicatori Anul 
curent 2017 2018 2019 2020 

Media pe 
5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1) Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
 
 

      

a) buget de stat, din 
acestea:       

(i) impozit pe profit       
(ii) impozit pe veniturile 
microîntreprinderilor       

(iii) impozit pe dividendele 
plătite persoanelor juridice 
române 

      

(iv) impozit pe dividende 
plătite persoanelor fizice 
rezidente române 

      



 
 

 

(v) ) impozit pe dividendele 
plătite persoanelor fizice și 
juridice nerezidente 

      

(vi) TVA       

(vii) accize       
(viii) redevenţe       
b) bugete locale:       
(i) impozite şi taxe locale       
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       
2) Modificări ale 
cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
 

      

a) buget de stat, din 
acestea:       

(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
b) bugete locale:       
(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
c) bugetul asigurărilor 
sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       
(ii) bunuri şi servicii       
3) Impact financiar, 
plus/minus, din care:  

    
 

a) buget de stat 
       

b) bugete locale 
       

4) Propuneri pentru 
acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

      

5) Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

 

6) Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

      

7) Alte informaţii 
Impactul asupra veniturilor bugetului fondului național unic de 
asigurări sociale de sănătate este unul negativ nesemnificativ, 
care poate fi acoperit din diminuarea costurilor privind 
administrarea obligațiilor fiscale. 



 
 

 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ 
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii 
 

 
 
 
Corelarea legislației secundare cu noile prevederi 
ale Codului fiscal. 
 

1^1) Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice: 
 
a) impact legislativ – prevederi de 
modificare şi completare a cadrului 
normativ în domeniul achiziţiilor 
publice, prevederi derogatorii 
b) norme cu impact la nivel 
operaţional/tehnic-sisteme 
electronice utilizate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie publică, 
unităţi centralizate de achiziţii 
publice, structură organizatorică 
internă a autorităţilor contractante 

 

2) Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare 

 

3) Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative 
comunitare 

Nu este cazul. 

4) Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene 

Modificările legislative nu contravin 
jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

5) Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente 

 

6) Alte informaţii 
 
Nu este cazul. 
 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
1) Informaţii privind procesul de consultare cu 
organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare  



 
 

 

şi alte organisme implicate 

2) Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a 
avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de 
obiectul proiectului de act normativ 

 

3) Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale 
acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului 
nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de acte 
normative 

 

4) Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 
interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 

Nu este cazul. 

5) Informaţii privind avizarea de către:  

a) Consiliul Legislativ 
Proiectul de act normativ se 
avizează de către Consiliul 
Legislativ. 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării  
Nu este cazul 

c) Consiliul Economic şi Social 
Proiectul de act normativ se 
avizează de către Consiliul 
Economic şi Social. 

d) Consiliul Concurenţei  
Nu este cazul. 

e) Curtea de conturi 
 
Nu este cazul. 
 

6) Alte informaţii 
 Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act 
normativ 

1) Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ se publică 
pe site-ul Ministerului Finanţelor 
Publice şi se dezbate în cadrul 
Comisiei de Dialog Social la care 
participă reprezentanţi ai 
organismelor interesate. 

2) Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementarii proiectului de act normativ, precum 
şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 
sau diversităţii biologice 

Nu este cazul. 

3) Alte informaţii Nu este cazul. 
 



 
 

 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
1) Măsurile de punere în aplicare a proiectului de 
act normativ de către autorităţile administraţiei 
publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi 
organisme sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente 

Nu este cazul 

2) Alte informaţii Nu este cazul 
Având în vedere cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Ordonanță de urgență a 

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

 
MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE  

ANCA DANA DRAGU 
 
 
 

 
 
 
Ministrul Sănătății,                                                                 Președintele Casei Naționale                
Patriciu Andrei ACHIMAȘ – CADARIU                                    de Asigurări de Sănătate,        
                                                                                                       Vasile CIURCHEA 
 
 
 
 
 

AVIZAT 
 

   Ministrul Apărării Naționale, 
   Mihnea Ioan MOTOC 
 
                                                               
 
 
                                                           Ministrul Justiției 
                                                        Raluca Alexandra PRUNĂ 
                                                         

 
 

   
 


