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Propuneri de modificare a OUG 114/2018 cu referire la prevederile specifice pentru domeniul materialelor de constructii

Nr,
crt

Forma existenta Forma propusa Motivatie

1 Art. 66, pct 1, lit a) 
(i).....
(ii)..........

Art. 66, pct 1, lit a) 
(i).....
.................
(ii)..........
2351 – Fabricarea cimentului
2352 – Fabricarea varului si ipsosului
2399 - Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice n.c.a
...................................................

In forma existenta  la punctul (ii) care se refera la 
domeniile de producere a materialelor de constructii, nu 
au fost introduse codurile : „2351 – Fabricarea cimentului.,
2352 – Fabricarea varului si ipsosului, 2399 - Fabricarea 
altor produse din minerale nemetalice n.c.a.”, care 
reprezinta o activitate extrem de importanta din cadrul 
acestui domeniu. Acest lucru creaza o situatie evidenta de 
concurenta neloiala intre producatorii de materiale de 
constructie existenti pe piata. 

Spre exemplu, se creaza distorsiuni concurentiale intre 
societatile care au activitati integrate si cuprind atat 
codurile CAEN mentionate in OUG, respectiv : 

- „Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru 
construcţii, extracţia pietrei calcaroase, gipsului, cretei şi a 
ardeziei”;
- „Extracţia pietrişului şi nisipului” ;
- „Fabricarea betonului” si 
- „Fabricarea produselor din beton pentru construcţii”,

cat si alte coduri CAEN de producere a altor materiale de 
constructii ( de exemplu ciment, var etc)

In functie de ponderea acestor activitati in cifra de afaceri 
a acestor companii, unele dintre societati pot beneficia, iar
altele (avand acelasi coduri CAEN si acelasi gen de 
activitate) nu pot beneficia de facilitatile intentionate de 
OUG 114 pentru a stimula domeniul constructiilor.
Astfel angajatii care lucreaza in aceste domenii in unele 
dintre societatile integrate nu vor putea beneficia de 
facilitatile fiscale introduse prin aceasta ordonanta, ceea 
ce va conduce la distorsiuni sociale neprevazute.



711 - Activități de arhitectură, inginerie 
și servicii de consultanță tehnică;

(iii) 711 - Activități de arhitectură, inginerie 
și servicii de consultanță tehnică;

In forma existenta activitatile de arhitectura sunt cuprinse 
la punctul (ii) care se refera la domeniile de producere a 
materialelor de constructii. Pentru eliminarea oricaror 
confuzii se impune crearea punctului (iii)  

2 Art. 66, pct 1, lit b)
angajatorii realizează cifră de afaceri din
activitățile menționate la lit. a) în limita 
a cel puțin 80% din cifra de afaceri 
totală, calculată cumulat de la începutul
anului, inclusiv luna în care aplică 
scutirea;

Art. 66, pct 1, lit b)
angajatorii  realizează  cifră  de  afaceri  din
activitățile menționate la lit. a) în limita a
cel  puțin  60% din  cifra  de  afaceri  totală,
calculată  cumulat  de  la  începutul  anului,
inclusiv luna în care aplică scutirea  pentru
firmele  nou  infiintate,  iar  pentru  firmele
existente  se  considera  ca  baza  de  calcul
este  cifra  de afaceri  realizata  cumulat  pe
anul anterior,  iar facilitatile se vor acorda
pe toata durata anului in curs.

Existenta  multor  operatori  economici  cu  activitate  din
domeniul  constructiilor  care  au  activitati  conexe  care
reprezinta cca 40% din cifra de afaceri.
Apreciem  ca  pragul  de  60%  este  relevant  pentru
incadrarea  unui  operator  economic  cu  activitati  in
domeniul constructiilor in aceasta categorie.
Modificarea se impune si pentru a nu creea dezechilibre si
chiar o anumita concurenta neloiala intre producatorii de
materiale de constructii.
Sunt dificil de calculat salariile raportate la cifra de afaceri
realizata lunar, este necesara forta de munca administrativ
suplimentara,  pot  aparea  probleme  sociale  deoarece  in
functie  de realizarea cifrei  de  afaceri  lunare  salariul  net
poate  fi  diferit  datorita  acordarii  sau  nu  a  facilitatilor
fiscale.

3 Art. 71, alin. 2
Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv 
domeniilor de activitate prevăzute la 
art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanță de
urgență.

Art. 71, alin. 2
Prevederile  alin.  (1)  se  aplică  exclusiv
domeniilor  de  activitate  prevăzute  la  art.
66 pct. 1, lit. a) si care indeplinesc conditia
de  60%  prevazuta  la  art.  66,  alin.  1,  lit.
b) din prezenta ordonanță de urgență.

Potrivit  punctului  2  din  Acordul  incheiat  intre  Guvernul
Romaniei  si  Federatia  Patronatelor  Societatilor  din
Constructii a fost stabilit salariul minim de 3.000 lei corelat
cu scutirea de taxe pe munca din partea angajatorului si
reducerea  taxelor  angajatului  astfel  incat  salariul  minim
net  lunar  sa  depaseasca  echivalentul  in  lei  a  500  euro.
Rezulta  cu  claritate  ca  aceasta  obligatie  de  stabilire  a
salariului  minim  de  3.000  lei  se  impune  doar  acelor
angajatori  care  desfasoara  efectiv  activitati  in  domeniul
constructiilor  si  care  indeplinesc  conditia  de  realizare  a
pragului stabilit la art. 66, alin. 1, lit. b). Pentru eliminarea
oricaror confuzii se impune modificarea propusa.

4 Art. 60, pct 5
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

c) veniturile brute lunare din salarii și 
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. 
(1)-(3), realizate de persoanele fizice 
pentru care se aplică scutirea, sunt 

In  actuala  formulare  legea  creaza  o  inechitate  pentru
salariatii care au venituri ce depasesc 30.0000 lei si care
sunt in general manager de top.
Propunerea  este  ca   veniturile  cuprinse  intre  3.000  –
30.000  lei  sa  beneficieze  de  scutirile  si  reducerile  de

https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2019-02-04


cuprinse între 3.000 și 30.000 lei lunar 
inclusiv și sunt realizate în baza 
contractului individual de muncă; 
Pentru veniturile ce depasesc 30.000 lei 
lunar, calculul scutirilor se face luand in 
calcul pragul de 30.000 de lei; sumele ce 
depasesc acest prag nu se incadreza la 
scutirile prevazute la pct. 5.  

ipozitele si taxele mentionate in lege iar cele ce depasesc
pragul de 30.000 lei sa fie impozitate ca pana in prezent
(similara  cu  ipozitarea  progresiva  care  s-a  aplicat  in
Romania  pana  in  anul  2005  cand  a  fost  introdusa  cota
unica de impozitare). 
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