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Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Simina Popescu-Marin — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Loredana Brezeanu. 

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Legea contenciosului

administrativ nr. 554/2004, excepție ridicată de Asocierea

Asociația „Sprijină Câinii” — S.C. Serv Vet Impex — S.R.L. —

S.C. Serv Prodmed Impex — S.R.L. din Vaslui — prin lider de

asociere Asociația „Sprijină Câinii” în Dosarul nr. 1.327/88/2019

al Tribunalului Tulcea — Secția civilă de contencios administrativ

și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții

Constituționale nr. 861D/2020.

2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de înștiințare

este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepției de

neconstituționalitate. Prevederile legale criticate reprezintă

transpunerea, în legea organică, a dispozițiilor art. 52 alin. (2)

din Constituție. Astfel, stabilirea condițiilor și a limitelor exercitării

dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică este de

competența legiuitorului, iar termenul „reclamant” neputându-se

circumscrie decât sferei stabilite de art. 1 din Legea

nr. 554/2004. 

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin Sentința civilă nr. 290 din 4 iunie 2020, pronunțată în

Dosarul nr. 1.327/88/2019, Tribunalul Tulcea — Secția civilă

de contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea

Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a

dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Legea contenciosului

administrativ nr. 554/2004. Excepția a fost ridicată de

Asocierea Asociația „Sprijină Câinii” — S.C. Serv Vet Impex —

S.R.L. — S.C. Serv Prodmed Impex — S.R.L. din Vaslui — prin

lider de asociere Asociația „Sprijină Câinii” într-o cauză având ca

obiect anularea unui contract de achiziție publică pentru

gestionarea câinilor fără stăpân.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate,

autoarea acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 10 alin. (3)

din Legea nr. 554/2004 încalcă art. 52 din Constituție, deoarece

stabilesc competența teritorială în materia contenciosului

administrativ în funcție de domiciliul sau sediul reclamantului.

Astfel, se arată că dispozițiile legale criticate fixează competența

teritorială a instanței de contencios administrativ în funcție de

domiciliul sau de sediul „reclamantului”, iar nu particularizând,

așa cum o face norma constituțională, în funcție de domiciliul

sau de sediul persoanei vătămate într-un drept al său sau într-un

interes legitim. Autoarea apreciază că numai unei asemenea

persoane, vătămate într-un drept al său sau într-un interes

legitim, Legea fundamentală, prin art. 52 alin. (2), îi deschide

calea la instanță în condițiile și limitele stabilite prin lege

organică, adică prin fixarea unei competențe judiciare teritoriale

de favoare, iar nu oricărui reclamant. Se mai arată că, în cauza

de față, Asociația „Sprijină Câinii” împreună cu unitatea

administrativ-teritorială Negrești au poziția unor acuzați (de

încălcarea unei legi civile) și trebuie să se bucure de prezumția

de nevinovăție (în sens larg), prezumție obiectivată procesual

civil, printre altele, în norma cuprinsă de art. 107 din Codul de

procedură civilă, ce instituie principiul competenței teritoriale a

instanței de la sediul/domiciliul pârâtului.

6. Tribunalul Tulcea — Secția civilă de contencios

administrativ și fiscal consideră că dispozițiile legale criticate

sunt clare și previzibile și nu încalcă dreptul pretins sau interesul

legitim al persoanei vătămate. Totodată, constată că prevederile

art. 52 din Constituție au fost transpuse în conținutul art. 1

alin. (1) din Legea nr. 554/2004, prin acest act normativ fiind

stabilită competența generală, materială și teritorială a instanței

de contencios administrativ.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două

Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului,

pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de

neconstituționalitate.

8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 

C U R T E A,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-

raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate,

raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.



10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

dispozițiile art. 10 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ

nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,

nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările și completările

ulterioare, potrivit cărora: „Reclamantul persoană fizică sau
juridică de drept privat se adresează exclusiv instanței de la
domiciliul sau sediul său. Reclamantul autoritate publică,
instituție publică sau asimilată acestora se adresează exclusiv
instanței de la domiciliul sau sediul pârâtului.”

11. În opinia autoarei excepției, prevederile de lege criticate

contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 52 privind

dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.

12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

observă că, în jurisprudența sa (a se vedea Decizia nr. 788 din

23 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 83 din 27 ianuarie 2022, paragraful 17), a reținut

că, potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004,

competența teritorială a instanței de contencios administrativ se

stabilește în funcție de calitatea reclamantului, distingând între

persoana fizică sau juridică de drept privat care se poate adresa

instanței de la domiciliul sau sediul său, pe de o parte, și

autoritatea publică sau instituția publică sau cea asimilată

acestora care se poate adresa instanței de la domiciliul sau

sediul pârâtului, pe de altă parte.

13. De asemenea, în jurisprudența sa (a se vedea Decizia

nr. 815 din 10 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 143 din 11 februarie 2021, paragraful 17),

Curtea a reținut că, potrivit dispozițiilor art. 52 alin. (2) din

Constituție, condițiile și limitele exercitării dreptului recunoscut

persoanei vătămate de o autoritate publică se stabilesc prin lege

organică, iar art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituție prevede ca lege

organică legea contenciosului administrativ. În același timp,

dispozițiile art. 126 alin. (6) din Constituție garantează controlul

judecătoresc al actelor administrative ale autorităților publice,

pe calea contenciosului administrativ, iar, potrivit art. 126

alin. (2) din Constituție, stabilirea competenței instanțelor

judecătorești și a procedurii de judecată este atributul exclusiv

al legiuitorului. 

14. Totodată, Curtea reține că dispozițiile art. 52 alin. (1) din

Constituție consacră posibilitatea oricărei persoane titulare a

unui drept ori a unui interes legitim, vătămată de o autoritate

publică printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în

termenul legal a unei cereri, să se adreseze instanței

judecătorești competente să exercite controlul judecătoresc al

actelor administrative pe calea contenciosului administrativ. În

accepțiunea Legii nr. 554/2004, persoana vătămată este „orice
persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, vătămată
de o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin
nesoluționarea în termenul legal a unei cereri”. De asemenea,

„sunt asimilate persoanei vătămate și grupul de persoane fizice,
fără personalitate juridică, titular al unor drepturi subiective sau
interese legitime private, precum și organismele sociale care
invocă vătămarea prin actul administrativ atacat fie a unui
interes legitim public, fie a drepturilor și intereselor legitime ale
unor persoane fizice determinate” [a se vedea art. 2 alin. (1) lit. a)

din Legea nr. 554/2004]. 

15. Față de criticile formulate, Curtea reține că persoana

vătămată de o autoritate publică ce se adresează instanței

judecătorești de contencios administrativ, în condițiile Legii

nr. 554/2004, dobândește calitatea procesuală de reclamant.

Totodată, instituirea, prin dispozițiile legale criticate, a unei

norme speciale de competență teritorială exclusivă pentru

soluționarea cererilor în materia contenciosului administrativ se

înscrie în marja de apreciere a legiuitorului, dând expresie

opțiunii sale, permisă de art. 126 alin. (2) din Constituție.

16. În consecință, Curtea constată caracterul neîntemeiat al

criticilor de neconstituționalitate formulate în raport cu dispozițiile

art. 52 din Constituție.

17. În final, Curtea precizează că soluționarea aspectelor

care vizează interpretarea și aplicarea prevederilor legale ține

de competența instanțelor judecătorești, nefiind de resortul

contenciosului constituțional.
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18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Asocierea Asociația „Sprijină Câinii” — S.C. Serv

Vet Impex — S.R.L. — S.C. Serv Prodmed Impex — S.R.L. din Vaslui — prin lider de asociere Asociația „Sprijină Câinii” în Dosarul

nr. 1.327/88/2019 al Tribunalului Tulcea — Secția civilă de contencios administrativ și fiscal și constată că dispozițiile art. 10 alin. (3)

din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Tulcea — Secția civilă de contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 7 aprilie 2022.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Simina Popescu-Marin



CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 231

din 3 mai 2022

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (4) și ale art. 49 

din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv 

în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
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Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Valentina Bărbățeanu — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Loredana Brezeanu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a prevederilor art. 20 alin. (4) și ale art. 49 din Legea nr. 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în

perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, excepție ridicată

de Maria Cristina Popescu și Ana Violeta Popescu în Dosarul

nr. 5.430/3/2017 al Curții de Apel București — Secția a III-a civilă

și pentru cauze cu minori și de familie și care constituie obiectul

Dosarului Curții Constituționale nr. 428D/2018. 

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de

înștiințare este legal îndeplinită. 

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune

concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de

neconstituționalitate, arătând că sunt formulate critici care

vizează aplicarea și interpretarea legii în prezenta cauză. În

subsidiar, apreciază că excepția de neconstituționalitate este

neîntemeiată, întrucât prevederile de lege supuse controlului nu

aduc atingere principiului neretroactivității legii civile, ci,

dimpotrivă, dau posibilitatea persoanei îndreptățite să solicite

măsuri reparatorii în temeiul Legii nr. 112/1995 ca, în anumite

condiții, să se adreseze și să obțină reparații în temeiul noii Legi

nr. 10/2001. În ceea ce privește art. 49 din Legea nr. 10/2001,

arată că acesta privește măsurile de ordin administrativ luate de

secretarii unităților administrativ-teritoriale privind dosarele

constituite de comisiile de aplicare a Legii nr. 112/1995.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Încheierea din 14 martie 2018, pronunțată în Dosarul

nr. 5.430/3/2017, Curtea de Apel București — Secția a III-a

civilă și pentru cauze cu minori și de familie a sesizat

Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate

a prevederilor art. 20 alin. (4) și ale art. 49 din Legea

nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate

în mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie

1989, excepție ridicată de Maria Cristina Popescu și Ana Violeta

Popescu într-o cauză având ca obiect restituirea unui imobil

solicitat în temeiul Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea

situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute

în proprietatea statului.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate

autoarele acesteia susțin că art. 49 din Legea nr. 10/2001, pe

care instanța de fond l-a aplicat pentru soluționarea notificării pe

care acestea au formulat-o în anul 1996, cu respectarea

procedurii administrative prealabile prevăzute de Legea

nr. 112/1995, contravine principiului neretroactivității legii.

Consideră că această notificare trebuie soluționată conform

art. 24 din Legea nr. 112/1995. Se susține și neconstituționalitatea

prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 în cazul acțiunii

întemeiate pe prevederile art. 24 din Legea nr. 112/1995 și

generată de nesoluționarea într-un termen rezonabil a cererii

înregistrate în termenul legal prevăzut de Legea nr. 112/1995, în

condițiile în care exista și o decizie civilă definitivă și irevocabilă

pronunțată în anul 1997, prin care Curtea de Apel București obliga

Primăria Municipiului București să soluționeze administrativ

cererea autoarelor excepției, înregistrată conform procedurii

speciale prevăzute de Legea nr. 112/1995. 

6. Curtea de Apel București — Secția a III-a civilă și

pentru cauze cu minori și de familie apreciază că excepția de

neconstituționalitate este neîntemeiată, arătând că prevederile

art. 20 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 nu încalcă principiul

neretroactivității legii civile, ci permit persoanelor care s-au

considerat îndreptățite la măsurile reparatorii prevăzute de

Legea nr. 112/1995 să solicite, în anumite situații, acordarea de

reparații și în temeiul noului act normativ cu caracter reparator.

Nici dispozițiile art. 49 din Legea nr. 10/2001, care stabilesc în

sarcina secretarilor unităților administrativ-teritoriale doar măsuri

de natură administrativă, nu contravin art. 15 alin. (2) din

Constituție.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor

două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului

Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra

excepției de neconstituționalitate.

8. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale

criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea

nr. 47/1992, reține următoarele:

9. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit.d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

10. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl

reprezintă dispozițiile art. 20 alin. (4) și ale art. 49 din Legea

nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în

mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989,

republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din

2 septembrie 2005, care au următorul conținut:

— Art. 20 alin. (4): „Persoanele îndreptățite care nu au
formulat cereri potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995, precum
și cele ale căror cereri au fost respinse ori nu au fost soluționate
până la data intrării în vigoare a prezentei legi au dreptul de a
formula o asemenea cerere în condițiile prezentei legi.”;

— Art. 49: „Secretarii unităților administrativ-teritoriale vor lua
măsuri pentru conservarea tuturor dosarelor constituite de
comisiile de aplicare a Legii nr. 112/1995, vor elibera, la cerere,
copii de pe actele existente la dosar și vor da relațiile solicitate
de persoanele îndreptățite.”



11. În opinia autoarelor excepției de neconstituționalitate,

prevederile de lege criticate contravin dispozițiilor din Constituție

cuprinse în art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivității. De

asemenea, se invocă și dispozițiile art. 20 din Constituție

coroborate cu cele ale art. 1 paragraful 1 din primul Protocol

adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a

libertăților fundamentale referitor la protecția proprietății și ale

art. 6 paragraful 1 din aceeași convenție privind dreptul la un

proces echitabil.

12. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

observă că autoarele acesteia fac referire la teza a treia a art. 20

alin. (4) din Legea nr. 10/2001, privitoare la acele cereri

introduse potrivit Legii nr. 112/1995 care nu au fost soluționate

până la intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, iar din susținerile

formulate rezultă că, în esență, critică neconstituționalitatea

acestor dispoziții legale în măsura în care s-ar impune

solicitanților să introducă o nouă cerere în termenul prevăzut de

Legea nr. 10/2001, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a le

fi analizată cererea de noile comisii constituite la nivelul

entităților învestite cu soluționarea notificărilor și, implicit, cu

încălcarea dreptului de proprietate privată. 

13. Curtea observă, însă, că autoarele excepției nu se află în

această ipoteză normativă, întrucât, așa cum rezultă din dosarul

cauzei, au introdus notificare în termenul prevăzut de Legea

nr. 10/2001, formularea unei critici de neconstituționalitate dintr-o

astfel de perspectivă fiind lipsită de interes. Acestea au optat

pentru calea deschisă de Legea nr. 10/2001, valorificându-și în

termen legal dreptul procedural consacrat prin actul normativ

menționat. Prin urmare, nu le este aplicabilă eventuala sancțiune

a decăderii din dreptul de a formula notificare în situația depășirii

termenului de 6 luni, prelungit ulterior cu încă 6 luni, impus de

art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001.

14. Susținerea că instanța ar trebui să aibă în vedere

dispozițiile art. 24 din Legea nr. 112/1995, potrivit cărora

„Rezolvarea cererilor privind restituirea în natură sau
despăgubirea pentru imobilele cu destinația de locuințe trecute
în proprietatea statului se face numai în temeiul prevederilor
prezentei legi”, vizează o problemă de stabilire a legii aplicabile

litigiului de către instanța judecătorească, excedând

competenței Curții Constituționale.

15. Astfel, excepția de neconstituționalitate a fost ridicată într-o

cauză în care autoarele acesteia au solicitat instanței să oblige

Comisia locală de aplicare a Legii nr. 112/1995 din cadrul

Primăriei Sectorului 2 București și pe cea din cadrul Primăriei

Municipiului București să soluționeze cererea pe care au

introdus-o în anul 1996 conform Legii nr. 112/1995,

nesoluționată până la acel moment, în condițiile în care, în

momentul formulării acesteia, pe rolul unei instanțe se afla deja

și o acțiune în revendicare întemeiată pe dreptul comun (art. 480

din Codul civil din 1864), care a fost soluționată în anul 1997

prin respingerea ca inadmisibilă pe considerentul existenței Legii

speciale nr. 112/1995 și prin care instanța a constatat că revine

comisiilor locale menționate obligația de soluționare a cererii, pe

cale administrativă, potrivit Legii nr. 112/1995, intrată între timp

în vigoare. 

16. Acțiunea reclamantelor întemeiată pe prevederile Legii

nr. 112/1995 a fost respinsă, în primă instanță, ca neîntemeiată,

Tribunalul București apreciind că acestea au deschisă doar

calea prevăzută de Legea nr. 10/2001. Împotriva sentinței

pronunțate, autoarele excepției au introdus apel, susținând că

instanța a făcut aplicarea retroactivă a dispozițiilor Legii

nr. 10/2001. Curtea de Apel București, soluționând cauza, a

respins apelul, constatând caracterul nefondat al criticilor

formulate de apelante, soluția pronunțată de prima instanță

privitor la pretenția acestora de obligare a comisiilor locale

pârâte să soluționeze cererea de restituire formulată în temeiul

Legii nr. 112/1995 neavând caracterul unei aplicări retroactive a

dispozițiilor Legii nr. 10/2001. În fața instanței de apel,

reclamantele-apelante au ridicat prezenta excepție de

neconstituționalitate motivată prin utilizarea acelorași argumente

care au stat la baza motivării apelului, referitoare la

inaplicabilitatea în cauză a Legii nr. 10/2001 și retroactivitatea

acesteia în cazul aplicării.

17. Față de acest context procesual, Curtea constată că

excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă, pe de o parte,

întrucât prevederile de lege criticate sunt lipsite de legătură cu

cauza, de vreme ce reclamantele deja au introdus o notificare în

temeiul Legii nr. 10/2001, așa că nu mai justifică interes pentru

aplicarea Legii nr. 112/1995, și, pe de altă parte, ca urmare a

faptului că se pune, în realitate, problema legii aplicabile în

soluționarea litigiului, a cărei clarificare revine exclusiv

instanțelor judecătorești învestite cu soluționarea acestuia,

inclusiv în cadrul căilor de atac. 

18. Aceeași soluție se impune și în ceea ce privește art. 49

din Legea nr. 10/2001, care stabilește în sarcina secretarilor

unităților administrativ-teritoriale luarea de măsuri pentru

conservarea tuturor dosarelor constituite de comisiile de aplicare

a Legii nr. 112/1995 și eliberarea, la cerere, de copii de pe actele

existente la dosar, fiind conex problematicii aplicării Legii

nr. 10/2001 în detrimentul Legii nr. 112/1995, a cărei analiză

revine instanțelor judecătorești, fără să poată fi tranșată în

cadrul controlului de constituționalitate.
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19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al

art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, 

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (4) și ale art. 49 din Legea nr. 10/2001

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989, excepție ridicată de

Maria Cristina Popescu și Ana Violeta Popescu în Dosarul nr. 5.430/3/2017 al Curții de Apel București — Secția a III-a civilă și pentru

cauze cu minori și de familie.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie și se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 3 mai 2022.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbățeanu



O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 

privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc

Având în vedere obiectivele strategice de acordare a dreptului de organizare și funcționare a jocurilor de noroc în România,

monitorizarea și controlul activităților din domeniul jocurilor de noroc din România, creșterea veniturilor bugetului de stat, în special

prin prevenirea și combaterea jocurilor de noroc neautorizate, asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri,

îmbunătățirea coordonării, colaborării și a schimbului de informații între instituțiile cu competențe în domeniul evaziunii fiscale, cu

accent pe criminalitatea economică din sfera jocurilor de noroc, 

în scopul eficientizării controlului funcționării activităților în vederea diminuării riscului de manifestare a abaterilor de la

strategiile, politicile, programele și planurile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, protecției minorilor sau a altor grupuri

vulnerabile din punct de vedere social și economic și prevenirii dezvoltării dependenței acestora de jocuri de noroc, 

în scopul întăririi principiului de prevenție și al evitării de către operatorii autorizați de a săvârși fapte contravenționale și

infracțiuni în domeniul activităților de jocuri de noroc,

luând în considerare necesitatea asigurării de fonduri la bugetul de stat,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
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Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009

privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie

2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, se

modifică și se completează, după cum urmează:

1. La articolul 1

2

, după alineatul (1) se introduc cinci noi

alineate, alin. (2)—(6), cu următorul cuprins: 

„(2) Contractele având ca obiect promovarea mărcilor,

platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc prin

amplasarea mesajelor publicitare în localități și pe drumurile publice

sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum și orice

act prin care se modifică valoarea contractului vor fi comunicate

Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de către organizatorul de

jocuri de noroc în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii.

Nu intră sub incidența prezentului articol contractele încheiate de

organizatorii de jocuri de noroc cu entitățile sau federațiile sportive,

care prevăd în sarcina acestora din urmă obligația de promovare

în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport.

(3) Organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de

promovare pentru activitățile de jocuri de noroc. În cazul

contractelor de publicitate având ca obiect promovarea în una

dintre modalitățile prevăzute la alin. (2) a activităților de jocuri de

noroc autorizate pe teritoriul României, care sunt încheiate de o

entitate care nu este organizator de jocuri de noroc, taxa este

datorată de prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului.

În acest caz devin incidente prevederile alin. (2) și (4)—(6). 

(4) Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc

reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate menționate

la alin. (2) și va fi achitată către bugetul de stat până la data de

25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost

încheiat. În cazul contractelor care prevăd plăți periodice către

prestator, obligația de plată a taxei devine scadentă în ultima zi

a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică.

(5) Suma datorată potrivit prevederilor alin. (4) se calculează

de către plătitorii de taxe și se declară, până la termenul de

plată, în declarația fiscală depusă la organul fiscal competent.

Modelul și conținutul declarației se aprobă prin ordin al

președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în

termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei

ordonanțe. 

(6) Pentru contractele de publicitate aflate în derulare, taxa

prevăzută la alin. (4) se declară și se plătește în maximum 30 de

zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (5).”

2. La articolul 10 alineatul (1), literele i) și n) se modifică

și vor avea următorul cuprins: 

„i) jocurile de tip cazinou — la distanță — reprezentând

totalitatea jocurilor de noroc, definite la lit. c)—e), care sunt

desfășurate integral altfel decât în prezență fizică a jucătorilor,

organizate de același operator, pe aceeași platformă de joc,

care utilizează cel puțin un domeniu de internet și care sunt

organizate și transmise prin intermediul oricărui sistem de

comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă

și orice alte sisteme de transmisie și pentru care un organizator

de jocuri de noroc a obținut licență și autorizație de la O.N.J.N.

din România;

..................................................................................................

n) tombola reprezintă acea activitate de extragere de

numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de

caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau

video utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea

extragerilor — cupe, urne, roți și alte asemenea mijloace, unde

premiile acordate sunt fixe și nu depind de numărul și prețul

biletelor vândute, al taloanelor, al jetoanelor și al altor mijloace

care atestă participarea la tombolă. Câștigătorii — un număr

prestabilit de participanți — vor fi stabiliți prin extragere aleatorie

în conformitate cu un regulament afișat în prealabil și aprobat de

Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Tombolele se pot

desfășura ca joc de noroc la distanță sau ca joc de noroc

tradițional cu asigurarea posibilității prezenței fizice a jucătorilor,

iar premiile pot fi doar în natură, valoarea lor neputând fi mai

mică de 50% din valoarea totală a biletelor emise în vederea

desfășurării jocului;”.

3. La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(6) Termenul de plată a contribuției prevăzute la alin. (4) este

după cum urmează: pentru primul an de licență, în termen de

10 zile de la data aprobării documentației, iar pentru anii

următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.”



4. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou

alineat, alin. (6

1

), cu următorul cuprins: 

„(6

1

) În situația încetării valabilității licenței, din orice motive,

pentru anul de licență în care survine situația de fapt care are ca

efect încetarea valabilității acesteia, contribuția anuală

prevăzută la alin. (4) se datorează integral.”

5. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc,

precum și operatorii economici prevăzuți la art. 19 alin. (1) și la

art. 20 alin. (1) și (6) vor înștiința O.N.J.N., în termen de 48 de

ore prin depunerea online sau în 5 zile lucrătoare de la data

înregistrării, pentru depunerea prin poștă sau la registratura

O.N.J.N., despre orice modificare semnificativă adusă datelor

inițiale în baza cărora a fost emisă licența de organizare a

jocurilor de noroc sau autorizația de exploatare a jocurilor de

noroc, respectiv licența clasa a II-a, după caz. Modificările

semnificative vor fi stabilite prin ordin al președintelui O.N.J.N.

în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei

ordonanțe”.

6. La articolul 12 alineatul (3), după litera g) se introduce

o nouă literă, lit. g

1

), cu următorul cuprins: 

„g

1

) în cazul jocurilor de tip tombolă — joc tradițional: pentru

fiecare locație în care se organizează și se desfășoară această

activitate;”.

7. La articolul 12, după alineatul (9) se introduc trei noi

alineate, alin. (10)—(12), cu următorul cuprins: 

„(10) În situația în care operatorul economic nu mai deține

nicio autorizație de exploatare a jocurilor de noroc indiferent de

motivul care a generat această stare, licența de organizare a

jocurilor de noroc își pierde valabilitatea cu aceeași dată.

(11) În situația în care un organizator de jocuri de noroc

dorește încetarea activității înainte de expirarea valabilității

licenței de organizare și autorizațiilor de exploatare emise în

favoarea acestuia, are obligația notificării O.N.J.N. în acest sens

și totodată a achitării diferenței rămase de plată din taxele

aferente desfășurării activității jocurilor de noroc.

(12) Comitetul de supraveghere în situația prevăzută la alin. (11)

revocă licența de organizare a jocurilor de noroc și pe cale de

consecință constată încetarea valabilității autorizațiilor de

exploatare.”

8. La articolul 14 alineatul (2), partea introductivă se

modifică și va avea următorul cuprins: 

„(2) Taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de

noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori,

precum și de operatorii economici prevăzuți la art. 19 alin. (1) și

la art. 20 alin. (1) și (6), după cum urmează:”.

9. La articolul 14 alineatul (2) litera b), pct. (ii) se modifică

și va avea următorul cuprins: 

„(ii) pentru jocurile bingo în săli de joc, tombolă joc

tradițional, taxa anuală se datorează pentru fiecare

locație și se plătește integral până la data de 25

inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a

fost aprobată;”.

10. La articolul 15 alineatul (4), litera c) se modifică și va

avea următorul cuprins: 

„c) au operat jocuri de noroc la distanță, astfel cum sunt

prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)—n), în România și nu au

declarat și nu au plătit sumele datorate conform prezentei

ordonanțe de urgență. Site-urile/Platformele/Brandul/Marca/

Logo/Aplicațiile de jocuri de noroc ale operatorilor care

exploatează sau au exploatat jocurile de noroc la distanță

prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)—n), care nu au achitat taxele

de licență și de autorizare, precum și alte sume datorate

bugetului de stat, precum și cele care promovează activități de

jocuri de noroc neautorizate în România vor fi introduse pe o

«listă neagră» până la clarificarea situației și vor fi scoase din

«lista neagră» doar prin decizia Comitetului de Supraveghere al

O.N.J.N. Condițiile de introducere și de scoatere a site-urilor

platformelor/brandurilor/mărcilor/logourilor/aplicațiilor de jocuri

de noroc în/din «lista neagră» vor fi reglementate prin ordin al

președintelui O.N.J.N.”

11. La articolul 15 alineatul (6), după litera n) se introduce

o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins: 

„o) în cadrul fiecărei locații în care se organizează și se

exploatează activitatea de tombolă — joc tradițional, dotarea

tehnică minimală trebuie să cuprindă: un dispozitiv de extragere

aleatorie a numerelor, 2 panouri cu afișaj luminos, un calculator

electronic coordonator de joc ce va asigura înregistrarea,

stocarea, omologarea și raportarea contabilă a taxelor de

participare colectate, a extragerilor efectuate și a premiilor

acordate, a seriilor și numerelor biletelor de joc introduse în

extragere, accesorii specifice necesare desfășurării și participării

la jocul de tombolă; programul informatic al calculatorului

electronic coordonator de joc va fi obținut de la o societate

producătoare și/sau distribuitor de software specializat,

deținătoare a unei licențe clasa a II-a.”

12. La articolul 17, alineatul (1) și partea introductivă a

alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„Art. 17. — (1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N.

dispune anularea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau

a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și a

licențelor clasa a II-a pentru activități conexe, după caz, atunci

când se constată că la data acordării acesteia solicitanții au oferit

informații incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost cunoscute,

ar fi condus la neacordarea licenței de organizare a jocurilor de

noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după

caz. În această situație, o nouă solicitare de autorizare poate fi

făcută după cel puțin 5 ani de la data la care decizia de anulare

devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de

la data hotărârii judecătorești definitive. Efectele anulării nu se

răsfrâng asupra premiilor acordate participanților la jocurile de

noroc care au acționat cu bună-credință. În cazul anulării licenței

sau a autorizației de organizare a jocurilor de noroc, sumele

încasate de organizator/ licențiatul clasa a II-a vor fi confiscate și

se fac venit la bugetul de stat.

(2) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. dispune, în

funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de

organizare a jocurilor de noroc și a licenței clasa a II-a pentru

activități conexe, în una dintre următoarele situații:”.

13. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„Art. 22. — (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3

alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 11 alin. (3), art. 12

alin. (2) și art. 21 alin. (2), (3) și (4) constituie contravenție și se

sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.” 

14. La articolul 28, alineatele (2) și (7) se modifică și vor

avea următorul cuprins: 

„(2) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de

urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările

și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 5 alin. (2)

lit. a) și art. 28 alin. (1) ale aceluiași act normativ.

..................................................................................................

(7) Deciziile comitetului sunt obligatorii pentru organizatorii

de jocuri de noroc și pentru operatorii economici prevăzuți la art. 19

alin. (1) și la art. 20 alin. (1) și (6) și pot fi atacate la instanța

competentă conform legii.”

15. La articolul 29 alineatul (8), literele a)—c) și j) se

modifică și vor avea următorul cuprins: 

„a) 167 euro pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau

post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul, ori 300 euro

pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau post,
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după caz, în cazul în care organizatorul o deține sub o altă

formă, după caz, dar nu mai mult de 60.000 euro la nivelul unui

singur organizator, inclusiv pentru activitățile de jocuri de noroc

pentru care se solicită autorizații de exploatare temporare;

b) 10.000 euro pentru fiecare masă de joc din incinta

cazinoului, dar nu mai mult de 175.000 euro la nivelul unui

singur organizator, inclusiv pentru activitățile de jocuri de noroc

pentru care se solicită autorizații de exploatare temporare;

c) 5.000 euro pentru fiecare sală în care se organizează

jocuri de bingo, dar nu mai mult de 7.000 euro la nivelul unui

singur organizator, inclusiv pentru activitățile de jocuri de noroc

pentru care se solicită autorizații de exploatare temporare;

..................................................................................................

j) 33.000 euro pentru locația din București a unui club de

poker, 23.000 euro pentru locația din țară a unui club de poker,

dar nu mai mult de 55.000 euro la nivelul unui singur organizator

și 50.000 euro pentru întreaga activitate a organizatorului de joc

de tip Festival de poker;”.

16. La articolul 29 alineatul (8), după litera j) se introduc

două noi litere, lit. k) și l), cu următorul cuprins: 

„k) 10.000 euro pentru activitatea operatorului economic

organizator de jocuri de noroc tip tombolă, pentru fiecare locație

în care se organizează și se exploatează activitatea de tombolă —

joc tradițional;

l) 100.000 euro pentru jocurile tip tombolă la distanță —

online.”

17. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la

prezenta ordonanță.

Art. II. — Anexa face parte integrantă din prezenta

ordonanță.

Art. III. — Prevederile pct. 13 intră în vigoare în termen de

30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul

Oficial al României, Partea I.
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PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

p. Ministrul economiei,

Mihai-Ion Macaveiu,

secretar de stat

București, 15 iulie 2022.

Nr. 15.

ANEXĂ 
(Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009)

1. Taxe anuale percepute pentru activitățile din domeniul

jocurilor de noroc 

I. Taxe aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc

(anuale): 

A. Pentru jocurile loto: 135.000 euro

B. Pentru pariurile mutuale: 54.000 euro

C. Pentru pariurile în cotă fixă: 100.000 euro

D. Pentru pariurile în contrapartidă: 100.000 euro

E. Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor:

115.000 euro

F. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 17.500 euro

G. Pentru jocurile tip slot-machine: 75.000 euro

H. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc:

11.500 euro

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul

sistemelor rețelelor de televiziune: 90.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanță se acordă 3 categorii

de licențe după cum urmează:

Licență clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanță prevăzute

la art. 10 alin. (1) lit. i)—n) din ordonanța de urgență. Se acordă

operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanță care au

contract direct cu jucătorul și se calculează în funcție de cifra de

afaceri a organizatorului, după cum urmează:

Cifra de afaceri Taxă anuală

Până la 500.000 euro/an 15.600 euro

500.001—1.000.000 euro/an 62.400 euro

1.000.001—5.000.000 euro/an 156.000 euro

5.000.001—10.000.000 euro/an 249.000 euro

Peste 10.000.000 euro/an 312.000 euro

Licență clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate

în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță,

precum și pentru organismele de evaluare a conformității.

Se acordă:

(i) operatorilor care oferă management și facilități de

găzduire pe platforma de jocuri, alții decât furnizorii de

rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum

sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu

modificările și completările ulterioare, 9.500 euro/an;

(ii) operatorilor economici care desfășoară activitățile

prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanța de urgență:

9.500 euro/an;

(iii) procesatorilor de plăți: 9.500 euro/an;

(iv) firmelor producătoare și/sau distribuitoare de software

specializat în domeniul jocurilor de noroc: 9.500 euro/an;

(v) afiliaților: 9.500 euro/an;

(vi) certificatorilor: 9.500 euro/an;

(vii) auditorilor: 9.500 euro/an;

(viii) organismelor de evaluare a conformității 9.500 euro/an.

Licență clasa a 3-a: pentru jocurile loto — la distanță —

monopol de stat prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanța

de urgență. Se acordă operatorului de jocuri tip loteristic:

150.000 euro.

K. Pentru Festivalul de poker: 10.000 euro

L. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 25.000 euro

M. Pentru jocuri temporare tip slot-machine (valabilă 3 luni):

6.500 euro

N. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni):

3.000 euro

O. Pentru jocuri tip tombolă — joc tradițional: 15.000 euro

P. Pentru jocurile de videoloterie — joc tradițional: 60.000 euro

II. Taxe aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc

(anuale): 

A. Pentru jocurile tradiționale de tip loto: 200.000 euro



B. Pentru pariuri mutuale — tradiționale: 21% din veniturile

din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum

sunt definite la art. 1

1

din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin

de: 100.000 euro

C. Pentru pariuri în cotă fixă — tradiționale: 18% din

veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,

astfel cum sunt definite la art. 1

1

din ordonanța de urgență, dar

nu mai puțin de: 100.000 euro

D. Pentru pariuri în contrapartidă — tradiționale: 21% din

veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,

astfel cum sunt definite la art. 1

1

din ordonanța de urgență, dar

nu mai puțin de: 100.000 euro

E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:

(i) pentru fiecare masă, în municipiul București: 65.000 euro

(ii) pentru fiecare masă, în alte locații decât municipiul

București: 35.000 euro.

F. Pentru clubul de poker:

(i) pentru fiecare locație, în municipiul București: 75.000 euro

(ii) pentru fiecare locație, în alte locații decât municipiul

București: 35.000 euro.

G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:

(i) slot-machine clasa A: 4.600 euro

(ii) aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc

limitat clasa B: 2.000 euro

H. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 7.000 euro

pentru fiecare sală, precum și 5% din valoarea nominală a

cartoanelor achiziționate de la Compania Națională „Imprimeria

Națională” — S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului,

cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea

cartoanelor

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul

sistemelor rețelelor de televiziune: 23% din veniturile din jocuri de

noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la

art. 1

1

din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 130.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanță clasa 1: 23% din

veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,

astfel cum sunt definite la art. 1

1

din ordonanța de urgență, dar

nu mai puțin de: 120.000 euro

K. Pentru jocurile de noroc la distanță clasa a 3-a: 23% din

veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului,

astfel cum sunt definite la art. 1

1

din ordonanța de urgență, dar

nu mai puțin de: 115.000 euro

L. Pentru Festivalul de poker: 25.000 euro

M. Pentru jocuri temporare tip cazinou — valabilă 3 luni:

20.000 euro pentru fiecare masă

N. Pentru jocuri temporare tip slot-machine clasa A —

valabilă 3 luni: 1.000 euro

O. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală — valabilă 3 luni:

1.750 euro, pentru fiecare locație, precum și 5% din valoarea

nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională

„Imprimeria Națională” — S.A., care se achită în avans la

Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de

trezorerie la ridicarea cartoanelor

P. Pentru jocuri tip tombolă — joc tradițional: 75.000 euro

pentru fiecare locație în care se organizează și se exploatează

activitatea de tombolă — joc tradițional, precum și 5% din valoarea

nominală a biletelor de participare la tombolă achiziționate de la

Compania Națională „Imprimeria Națională” — S.A., care se achită

în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată

vizat de trezorerie la ridicarea biletelor. 

2. Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat

la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare

a jocurilor de noroc*)

A. Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: minimum

2.000.000 lei

B. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale:

minimum 1.000.000 lei

C. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă:

minimum 1.000.000 lei

D. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în

contrapartidă: minimum 1.000.000 lei

E. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc

caracteristice cazinourilor: minimum 1.000.000 lei

F. Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine:

minimum 30.000 lei

G. Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo

desfășurate în săli de joc: minimum 100.000 lei

H. Pentru organizatorii care exploatează jocurile de noroc

online definite la art. 10 alin. (1) lit. h)—n) din ordonanța de

urgență: minimum 1.000.000 lei 

I. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo

organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune:

minimum 1.000.000 lei

J. Pentru organizatorii de jocuri temporare: minimum

1.000.000 lei

K. Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minimum

100.000 lei

L. Pentru organizatorii de cluburi de poker: minimum 100.000 lei

M. Pentru organizatorii de jocuri de noroc tip tombolă — joc

de noroc tradițional: minimum 100.000 lei

3. Taxe speciale

A. Pentru videoloterie — VLT: 3% aplicată asupra venitului

din jocurile de noroc ale operatorului licențiat. Taxa se virează în

totalitate la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare pentru luna anterioară.

B. Taxa de acces — bilet de intrare:

(i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 50 lei

(ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de

poker: 30 lei.

C. Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice

slot-machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și pentru

videoloterie — VLT: 500 euro/post autorizat/an, care se achită

de organizator odată cu taxa de autorizare, indiferent dacă

mijlocul de joc autorizat se află sau nu în exploatare. 

D. Taxe administrative: 

(i) taxă analiză documentație: 3.000 euro plătiți la

depunerea cererii pentru o licență de jocuri de noroc la

distanță, împreună cu depunerea documentelor

prevăzute în ordonanța de urgență;

(ii) taxă de eliberare licență: 9.500 euro/licență;

(iii) taxă analiză documentație solicitare licență jocuri de

noroc tradiționale 500 euro, la depunerea solicitării;

(iv) taxă analiză documentație solicitare autorizare jocuri

de noroc 150 euro, la depunerea cererii pentru

obținerea autorizației de exploatare;

(v) taxă analiză documentație solicitare integrare jocuri

noi/recertificare jocuri pe platforma de jocuri de noroc

la distanță autorizată 150 euro, la depunerea solicitării.

4. Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc,

cât și a garanțiilor stabilite în moneda euro se determină

prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro pe

baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi

lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se

utilizează pe toată durata anului următor. 
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*) În situația în care același organizator solicită licență de organizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc,

condiția de existență a unei valori minimale a capitalului social subscris și vărsat la data cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc se aplică

cumulativ.



GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă

pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte

normative și alte măsuri financiar-fiscale

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.5 și 8 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
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Art. I. — Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din

10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare,

se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 22, alineatele (1) și (4) se modifică și vor

avea următorul cuprins: 

„(1) Profitul investit în echipamente tehnologice, active

utilizate în activitatea de producție și procesare, activele

reprezentând retehnologizare, calculatoare electronice și

echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și

de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul

de utilizare a programelor informatice, produse și/sau

achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar,

și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității

economice, este scutit de impozit. Activele corporale, cu

excepția activelor utilizate în activitatea de producție și

procesare, activele reprezentând retehnologizare, pentru care

se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1,

respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și

duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin

hotărâre a Guvernului. Activele utilizate în activitatea producție,

procesare și activele reprezentând retehnologizare sunt cele

stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

��������������������������

(4) În cazul contribuabililor prevăzuți la art. 47 care devin

plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 52,

pentru aplicarea facilității se ia în considerare profitul contabil brut

cumulat de la începutul trimestrului respectiv investit în activele

prevăzute la alin. (1), puse în funcțiune începând cu trimestrul în

care aceștia au devenit plătitori de impozit pe profit.”

2. La articolul 24 alineatul (1) litera a), punctul 1 se

modifică și va avea următorul cuprins: 

„1. este constituită ca o «societate pe acțiuni», «societate în

comandită pe acțiuni», «societate cu răspundere limitată»,

«societate în nume colectiv», «societate în comandită simplă»

sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate

sub incidența legislației române;”.

3. La articolul 43, alineatele (2)—(5) se modifică și vor

avea următorul cuprins: 

„(2) Impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei

cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei

persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară și

se plătește la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei în care se plătește dividendul.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cazul în

care dividendele distribuite, potrivit legii, nu au fost plătite până

la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora,

impozitul pe dividende aferent se plătește, după caz, până la

data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de

25 a primei luni a anului fiscal modificat următor anului în care

s-a aprobat distribuirea dividendelor. Aceste prevederi nu se

aplică pentru dividendele distribuite și neplătite până la sfârșitul

anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, dacă în ultima

zi a anului fiscal respectiv, calendaristic sau modificat, după caz,

sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (4) lit. a) și b).

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul

dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte

persoane juridice române, dacă, la data plății dividendelor,

fiecare dintre aceste persoane îndeplinește cumulativ

următoarele condiții:

a) persoana juridică beneficiară a dividendelor:

(i) deține minimum 10% din titlurile de participare ale

persoanei juridice române care plătește dividendele,

pe o perioadă de un an împlinit până la data plății

acestora inclusiv;

(ii) este constituită ca o «societate pe acțiuni», «societate

în comandită pe acțiuni», «societate cu răspundere

limitată», «societate în nume colectiv», «societate în

comandită simplă» sau are forma de organizare a unei

alte persoane juridice aflate sub incidența legislației

române;

(iii) plătește, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări,

impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie

impozitul pe profit;

b) persoana juridică care plătește dividendele:

(i) este constituită ca o «societate pe acțiuni», «societate

în comandită pe acțiuni», «societate cu răspundere

limitată», «societate în nume colectiv», «societate în

comandită simplă» sau are forma de organizare a unei

alte persoane juridice aflate sub incidența legislației

române;

(ii) plătește, fără posibilitatea unei opțiuni sau exceptări,

impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie

impozitul pe profit.

(5) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică și dividendelor

distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat și/sau

fondurilor de pensii facultative.”

4. La articolul 47 alineatul (1), litera c) se modifică și va

avea următorul cuprins: 

„c) a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a

500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea

echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului

financiar în care s-au înregistrat veniturile;”.

5. La articolul 47 alineatul (1), după litera e) se introduc

trei noi litere, lit. f)—h), cu următorul cuprins: 

„f) a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau

management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;

g) are cel puțin un salariat, cu excepția situației prevăzute la

art. 48 alin. (3);

h) are asociați/acționari care dețin peste 25% din

valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot

la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să

aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor,

incluzând și persoana care verifică îndeplinirea condițiilor

prevăzute de prezentul articol.”

6. La articolul 47, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, prin excepție de la

prevederile alin. (1), persoanele juridice române care

desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 —

«Hoteluri și alte facilități de cazare similare», 5520 — «Facilități

de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată», 5530 —

«Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere», 5590 — «Alte

servicii de cazare», 5610 — «Restaurante», 5621 — «Activități



de alimentație (catering) pentru evenimente», 5629 — «Alte

servicii de alimentație n.c.a.», 5630 — «Baruri și alte activități de

servire a băuturilor» pot opta pentru plata impozitului

reglementat de prezentul titlu, fără să aplice prevederile art. 52.”

7. La articolul 47 alineatul (3), după litera e) se introduc

patru noi litere, lit. f)—i), cu următorul cuprins: 

„f) persoana juridică română care desfășoară activități în

domeniul bancar;

g) persoana juridică română care desfășoară activități în

domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital,

inclusiv cea care desfășoară activități de intermediere în aceste

domenii;

h) persoana juridică română care desfășoară activități în

domeniul jocurilor de noroc;

i) persoana juridică română care desfășoară activități de

explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și

gaze naturale.”

8. La articolul 47, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 

„(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), în cazul în care

oricare dintre asociații/acționarii persoanei juridice române

deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare

sau al drepturilor de vot la mai mult de trei persoane juridice

române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe

veniturile microîntreprinderilor și nu au codurile CAEN prevăzute

la alin. (2), aceștia trebuie să stabilească cele trei persoane

juridice române care aplică prevederile prezentului titlu, pentru

restul persoanelor juridice urmând să fie aplicabile prevederile

titlului II.”

9. La articolul 48, alineatele (1) și (2) se modifică și vor

avea următorul cuprins: 

„(1) Impozitul reglementat de prezentul titlu este opțional.

(2) Persoanele juridice române, cu excepția celor de la art. 47

alin. (2), pot opta să aplice impozitul reglementat de prezentul

titlu începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplinesc

condițiile de microîntreprindere prevăzute la art. 47 alin. (1) și

dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile

microîntreprinderilor ulterior datei de 1 ianuarie 2023, potrivit

prevederilor prezentului titlu.” 

10. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou

alineat, alin. (2

1

), cu următorul cuprins: 

„(2

1

) Microîntreprinderile nu pot opta pentru plata impozitului

pe profit în cursul anului fiscal, opțiunea putând fi exercitată

începând cu anul fiscal următor, cu excepțiile prevăzute la art. 52.

Opțiunea se comunică organelor fiscale competente, potrivit

prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură

fiscală, cu modificările și completările ulterioare.”

11. La articolul 48, alineatele (3) și (3

1

) se modifică și vor

avea următorul cuprins: 

„(3) O persoană juridică română care este nou-înființată

poate opta să plătească impozit pe veniturile

microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condițiile

prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d) și h) sunt îndeplinite la data

înregistrării în registrul comerțului, iar cea de la lit. g) în termen

de 30 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice

respective.

(3

1

) În sensul prezentului titlu, în cazul în care raportul de

muncă este suspendat, potrivit legii, condiția referitoare la

deținerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada

de suspendare este mai mică de 30 de zile și situația este

înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. În caz

contrar sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile art. 52

alin. (2).”

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

13. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(1) Cota de impozit pe veniturile microîntreprinderilor este

de 1%.”

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

15. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Reguli de ieșire din sistemul de impunere pe veniturile

microîntreprinderilor în cursul anului

Art. 52. — (1) Dacă în cursul unui an fiscal o

microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro

sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau

management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv,

aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în

care s-a depășit oricare dintre aceste limite, fără posibilitatea de

a mai opta pentru perioada următoare să aplice prevederile

prezentului titlu.

(2) În cazul în care, în cursul unui an fiscal, o

microîntreprindere nu mai îndeplinește condiția prevăzută la

art. 47 alin. (1) lit. g), aceasta datorează impozit pe profit începând

cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiție.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru o

microîntreprindere cu un singur salariat, al cărui raport de muncă

încetează, condiția prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. g) se

consideră îndeplinită dacă, în termen de 30 de zile de la

încetarea raportului de muncă, este angajat un nou salariat cu

contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe

durată determinată pe o perioadă de cel puțin 12 luni.

(4) Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să

desfășoare activități dintre cele prevăzute de art. 47 alin. (3)

lit. f)—i) datorează impozit pe profit începând cu trimestrul

respectiv.

(5) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza

veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal.

Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro

este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent.

(6) Calculul și plata impozitului pe profit de către

microîntreprinderile care se încadrează în prevederile alin. (1),

(2), (4) și (7) se efectuează luând în considerare veniturile și

cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

(7) În situația în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre

asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține peste 25% din

valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot

la mai mult de trei microîntreprinderi, asociații/acționarii trebuie

să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies

de sub incidența prezentului titlu și care urmează să aplice

prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se

înregistrează situația respectivă, astfel încât condiția referitoare

la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre

asociați/acționari deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor

de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită. Ieșirea

din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se

comunică organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii

nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și este

definitivă pentru anul fiscal curent.”

16. La articolul 53 alineatul (1), după litera n) se

introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins: 

„o) dividendele primite de la o filială a microîntreprinderii,

persoană juridică situată într-un alt stat membru al Uniunii

Europene, în măsura în care atât microîntreprinderea, cât și

filiala îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 24; dispozițiile

prezentei litere prevalează față de cele ale lit. m).”

17. La articolul 53 alineatul (2), litera b) se modifică și va

avea următorul cuprins: 

„b) în trimestrul IV sau în ultimul trimestru al perioadei

impozabile, în cazul contribuabililor care își încetează existența,

diferența favorabilă dintre veniturile din diferențe de curs

valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu

decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din

evaluarea sau decontarea acestora, și cheltuielile din diferențe

de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, înregistrate

cumulat de la începutul anului; în cazul microîntreprinderilor care

devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 52, această

diferență reprezintă elemente similare veniturilor în primul
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trimestru pentru care datorează impozit pe profit; în cazul

microîntreprinderilor care devin plătitoare de impozit pe profit,

potrivit art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, diferența

respectivă nu reprezintă elemente similare veniturilor în acest

prim trimestru;”.

18. Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Reguli de determinare a condițiilor de aplicare a

sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Art. 54. — Pentru încadrarea în condițiile privind nivelul

veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. c) și f) și la art. 52 alin. (1)

se vor lua în calcul aceleași elemente care constituie baza

impozabilă prevăzută la art. 53.”

19. La articolul 55, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins: 

„(2) Persoanele juridice române comunică organelor fiscale

competente aplicarea sistemului de impunere pe veniturile

microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului

pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.”

20. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou

alineat, alin. (4), cu următorul cuprins: 

„(4) Microîntreprinderile care, în anul 2023, devin plătitoare

de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor

prevăzute la art. 47 alin. (1) comunică organelor fiscale

competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile

microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului

fiscal 2023.”

21. La articolul 56 alineatul (1

4

), litera b) se modifică și va

avea următorul cuprins: 

„b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului

trimestru pentru care datorează impozit pe profit, în situațiile

prevăzute la art. 52; microîntreprinderile care devin plătitoare de

impozit pe profit, potrivit art. 52, în primul trimestru al anului

fiscal, nu au obligația depunerii declarației informative privind

beneficiarii sponsorizărilor;”.

22. La articolul 56, după alineatul (1

7

) se introduc trei noi

alineate, alin. (1

8

)—(1

10

), cu următorul cuprins: 

„(1

8

) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări/

cheltuieli conform alin. (2

2

) și pun în funcțiune aparate de marcat

electronice fiscale scad aceste sume din impozitul pe veniturile

microîntreprinderilor în următoarea ordine:

a) sumele aferente sponsorizărilor efectuate conform

alin. (1

1

), alin. (1

5

), cheltuieli efectuate conform alin. (2

2

),

precum și sumele reportate, după caz;

b) costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice

fiscale, potrivit alin. (1

6

), și sumele reportate, după caz.

(1

9

) Reducerea de impozit, conform prevederilor Ordonanței

de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor

măsuri fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor

proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, se

aplică la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor după

scăderea sumelor menționate la alin. (1

8

). 

(1

10

) Prin excepție de la prevederile alin. (1

4

) lit. a), pe

perioada aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 153/2020, declarația informativă prevăzută la

alin. (1

3

) se depune până la data de 25 iunie inclusiv a anului

următor.”

23. La articolul 60, punctul 4 se abrogă.

24. La articolul 60, partea dispozitivă a punctului 5 se

modifică și va avea următorul cuprins:

„5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și

asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)—(3), pentru

activitatea desfășurată în România, în baza contractului

individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru

care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:”.

25. La articolul 60 punctul 5, după litera b) se introduce

o nouă literă, lit. b

1

), cu următorul cuprins:

„b

1

) pentru determinarea ponderii cifrei de afaceri realizată

efectiv din activitatea de construcții în cifra de afaceri totală,

indicatorul cifra de afaceri realizată efectiv din activitatea de

construcții cuprinde numai veniturile din activitatea desfășurată

pe teritoriul României, iar indicatorul cifra de afaceri totală

cuprinde atât veniturile din activitatea desfășurată pe teritoriul

României, cât și în afara României. Prin activitatea desfășurată
pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată efectiv

în România în scopul realizării de produse și prestări de

servicii;”.

26. La articolul 60 punctul 5, literele b) și c) se modifică

și vor avea următorul cuprins:

„b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile

prevăzute la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri

totală. Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la

registrul comerțului/înregistrați fiscal în cursul anului, cifra de

afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv

luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la

data de 1 ianuarie a fiecărui an, cifra de afaceri se calculează

cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent,

inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri

se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă

manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări,

precum și alte activități auxiliare necesare activităților prevăzute

la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată

și nefacturată;

................................................................................................

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 calculate la un salariu brut de

încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar.

Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până

la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor

prevăzute la art. 76 alin. (1)—(3), realizate de persoanele fizice.

Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu

beneficiază de facilități fiscale;”.

27. La articolul 60, partea dispozitivă a punctului 7 se

modifică și va avea următorul cuprins:

„7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și

asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)—(3), pentru

activitatea desfășurată în România, în baza contractului

individual de muncă, până la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru

care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:”.

28. La articolul 60 punctul 7, literele b) și c) se modifică

și vor avea următorul cuprins:

„b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile

prevăzute la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri

totală. Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la

registrul comerțului/înregistrați fiscal începând cu luna iunie

2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data

înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru

angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază

de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului,

respectiv cumulat de la data înregistrării în cazul celor

constituiți/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului

și data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea.

Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an

ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri se calculează

cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent,

inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri

se realizează pe bază de contract, comandă sau alte documente

specifice sectorului agricol și industriei alimentare și acoperă

manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări.

Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și

nefacturată;

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 calculate la un salariu brut

de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei

lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de

până la 10.000 lei inclusiv, obținut din salarii și asimilate salariilor

prevăzute la art. 76 alin. (1)—(3), realizate de persoanele fizice.
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Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu

beneficiază de facilități fiscale;”.

29. La articolul 62, litera c) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„c) indemnizațiile pentru: risc maternal, maternitate,

creșterea copilului și îngrijirea copilului bolnav, îngrijirea

pacientului cu afecțiuni oncologice, potrivit legii;”.

30. La articolul 69, alineatul (9) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(9) Contribuabilii, pentru care venitul net se determină pe

bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au

înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei

al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au

obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de

schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei

al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual

comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului

fiscal. Această categorie de contribuabili are obligația să

completeze corespunzător și să depună declarația unică privind

impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele

fizice până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de

realizare a venitului.”

31. La articolul 76 alineatul (2), litera k) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„k) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare,

inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale,

prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în

Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului

de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de

transport rutier, cu modificările ulterioare, precum și orice alte

sume de aceeași natură, altele decât cele acordate pentru

acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, primite de salariați

potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității

în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului,

pentru partea care depășește plafonul neimpozabil stabilit astfel:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație,

prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul

autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de

bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă,

prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu

caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază

corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare

locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor

3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar

rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de

delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în

țară sau în străinătate;”.

32. La articolul 76 alineatul (2), după litera k) se introduce

o nouă literă, lit. k

1

), cu următorul cuprins:

„k

1

) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza

clauzei de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la

alin. (2) lit. k), pentru partea care depășește limitele prevăzute

la alin. (4

1

) lit. a);”.

33. La articolul 76 alineatul (3), după litera a) se introduce

o nouă literă, lit. a

1

), cu următorul cuprins:

„a

1

) veniturile prevăzute la alin. (4

1

) lit. d)—g), pentru partea

care depășește limitele prevăzute la alin. (4

1

);”.

34. La articolul 76 alineatul (3), litera b) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„b) cazare, hrană, îmbrăcăminte, personal pentru munci

casnice, precum și alte bunuri sau servicii oferite gratuit ori la

un preț mai mic decât prețul pieței, altele decât cele care se

încadrează în limitele prevăzute la alin. (4

1

) lit. b) și c);”.

35. La articolul 76 alineatul (4), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile

grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale,

ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru pierderi

produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților

naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură,

inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, precum și cele oferite

pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la

și de la locul de muncă al salariatului, acordate de angajator

pentru salariații proprii sau alte persoane, astfel cum este

prevăzut în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute

mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt

primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din buget, cu

excepția indemnizațiilor de vacanță acordate potrivit legii.

În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele

cadou, oferite de angajatori, veniturile sunt neimpozabile, în

măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în

parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depășește 300 lei:

(i) cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite

pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui,

Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte

religioase;

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

(iii) cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori

ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie;”.

36. La articolul 76 alineatul (4), litera h) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„h) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare,

inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale, prestațiile

suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în Hotărârea

Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare, precum și orice

alte sume de aceeași natură, primite de salariați potrivit legislației

în materie, pe perioada desfășurării activității în altă localitate, în

țară sau în străinătate, în interesul serviciului, în limita plafonului

neimpozabil stabilit la alin. (2) lit. k), precum și cele primite pentru

acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;”.

37. La articolul 76 alineatul (4), literele ș), t), v) și w) se

abrogă.

38. La articolul 76 alineatul (4), litera y) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„y) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor

cu acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau

vaccinarea pentru persoanele fizice care realizează venituri din

salarii și asimilate salariilor, în scopul împiedicării răspândirii

bolilor care pun în pericol sănătatea acestora și cea publică.”

39. La articolul 76, după alineatul (4) se introduc două

noi alineate, alin. (4

1

) și (4

2

), cu următorul cuprins:

„(4

1

) Următoarele venituri cumulate lunar nu reprezintă venit

impozabil în înțelesul impozitului pe venit, în limita plafonului

lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului

de muncă ocupat:

a) prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei

de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la alin. (2)

lit. k), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația

de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului, pentru

personalul autorităților și instituțiilor publice;

b) contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru

angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din

salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cea prevăzută

la alin. (4) lit. c), astfel cum este prevăzut în contractul de muncă

sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii,

a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării,

în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului

lunar neimpozabil nu se iau în calcul numărul de zile din luna în

care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă

sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de

odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana
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preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități

specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care

beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în

vigoare;

c) cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de

cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților

proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau

asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de

muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon

neimpozabil de 20% din salariul de bază minim brut pe țară

garantat în plată/lună/persoană, în următoarele condiții:

(i) angajatul, soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în

proprietate personală sau în folosință în localitatea în

care își desfășoară activitatea;

(ii) spațiul de cazare/de locuit se află în unitățile proprii,

inclusiv de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în

acest scop de la o terță persoană, de către angajator;

(iii) contractul de închiriere dintre angajator și terță

persoană este încheiat în condițiile legii;

(iv) plafonul neimpozabil se acordă unuia dintre soți, în

cazul în care ambii soți desfășoară activitate în

aceeași localitate, la același angajator sau la

angajatori diferiți, pe baza declarației pe propria

răspundere a acestuia.

La determinarea plafonului de 20% din salariul de bază

minim brut pe țară garantat în plată se ia în calcul valoarea cea

mai mică a salariului minim brut pe țară, în vigoare în luna pentru

care se acordă avantajele.

Verificarea îndeplinirii condițiilor se efectuează pe baza

documentelor justificative și constituie responsabilitatea

angajatorului;

d) contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament,

inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații

proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,

astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul

intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din

buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat,

reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în

care au fost acordate; 

e) contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii

nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele

reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative,

calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile

facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

administrate de către entități autorizate stabilite în state membre

ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic

European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în

limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și

serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate

de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului

să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro,

pentru fiecare persoană;

g) sumele acordate angajaților care desfășoară activități în

regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la

locul în care angajații își desfășoară activitatea, precum

electricitate, încălzire, apă și abonamentul de date, și achiziția

mobilierului și a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de

angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în

limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de

zile din luna în care persoana fizică desfășoară activitate în

regim de telemuncă. Sumele sunt acordate fără necesitatea de

prezentare a documentelor justificative.

(4

2

) Ordinea în care veniturile prevăzute la alin. (4

1

) se includ

în plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază

corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de

angajator.”

40. Articolul 77 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Deducere personală

Art. 77. — (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1)

lit. a), alin. (2) și (2

1

) au dreptul la deducerea din venitul net lunar

din salarii a unei sume sub formă de deducere personală,

acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai

pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

(2) Deducerea personală cuprinde deducerea personală de

bază și deducerea personală suplimentară și se acordă în limita

venitului impozabil lunar realizat.

(3) Deducerea personală de bază se acordă pentru

persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 2.000 de

lei peste nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în

plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna de

realizare a venitului. În situația în care, în cursul aceleiași luni,

se utilizează mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, se

ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară.

(4) Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare

din salarii de până la nivelul prevăzut la alin. (3) inclusiv,

deducerile personale de bază se stabilesc potrivit următorului

tabel:
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Persoane aflate în întreținere

fără 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 și peste 

Venit brut lunar

Procent din

salariul minim

Procent din

salariul minim

Procent din

salariul minim

Procent din

salariul minim

Procent din

salariul minim

de la.... la...

1 salariul minim 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 45,00%

salariul minim + 1 leu salariul minim + 50 lei 19,50% 24,50% 29,50% 34,50% 44,50%

salariul minim + 51 lei salariul minim + 100 lei 19,00% 24,00% 29,00% 34,00% 44,00%

salariul minim + 101 lei salariul minim + 150 lei 18,50% 23,50% 28,50% 33,50% 43,50%

salariul minim + 151 lei salariul minim + 200 lei 18,00% 23,00% 28,00% 33,00% 43,00%

salariul minim + 201 lei salariul minim + 250 lei 17,50% 22,50% 27,50% 32,50% 42,50%

salariul minim + 251 lei salariul minim + 300 lei 17,00% 22,00% 27,00% 32,00% 42,00%

salariul minim + 301 lei salariul minim + 350 lei 16,50% 21,50% 26,50% 31,50% 41,50%

salariul minim + 351 lei salariul minim + 400 lei 16,00% 21,00% 26,00% 31,00% 41,00%

salariul minim + 401 lei salariul minim + 450 lei 15,50% 20,50% 25,50% 30,50% 40,50%

salariul minim + 451 lei salariul minim + 500 lei 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 40,00%

salariul minim + 501 lei salariul minim + 550 lei 14,50% 19,50% 24,50% 29,50% 39,50%
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Persoane aflate în întreținere

fără 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 și peste 

Venit brut lunar

Procent din

salariul minim

Procent din

salariul minim

Procent din

salariul minim

Procent din

salariul minim

Procent din

salariul minim

de la.... la...

salariul minim + 551 lei salariul minim + 600 lei 14,00% 19,00% 24,00% 29,00% 39,00%

salariul minim + 601 lei salariul minim + 650 lei 13,50% 18,50% 23,50% 28,50% 38,50%

salariul minim + 651 lei salariul minim + 700 lei 13,00% 18,00% 23,00% 28,00% 38,00%

salariul minim + 701 lei salariul minim + 750 lei 12,50% 17,50% 22,50% 27,50% 37,50%

salariul minim + 751 lei salariul minim + 800 lei 12,00% 17,00% 22,00% 27,00% 37,00%

salariul minim + 801 lei salariul minim + 850 lei 11,50% 16,50% 21,50% 26,50% 36,50%

salariul minim + 851 lei salariul minim + 900 lei 11,00% 16,00% 21,00% 26,00% 36,00%

salariul minim + 901 lei salariul minim + 950 lei 10,50% 15,50% 20,50% 25,50% 35,50%

salariul minim + 951 lei salariul minim + 1.000 lei 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 35,00%

salariul minim +1001 lei salariul minim + 1.050 lei 9,50% 14,50% 19,50% 24,50% 34,50%

salariul minim + 1.051 lei salariul minim + 1.100 lei 9,00% 14,00% 19,00% 24,00% 34,00%

salariul minim + 1.101 lei salariul minim + 1.150 lei 8,50% 13,50% 18,50% 23,50% 33,50%

salariul minim + 1.151 lei salariul minim + 1.200 lei 8,00% 13,00% 18,00% 23,00% 33,00%

salariul minim + 1.201 lei salariul minim + 1.250 lei 7,50% 12,50% 17,50% 22,50% 32,50%

salariul minim + 1.251 lei salariul minim + 1.300 lei 7,00% 12.00% 17,00% 22,00% 32,00%

salariul minim + 1.301 lei salariul minim + 1.350 lei 6,50% 11,50% 16,50% 21,50% 31,50%

salariul minim + 1.351 lei salariul minim + 1.400 lei 6,00% 11,00% 16,00% 21,00% 31,00%

salariul minim + 1.401 lei salariul minim + 1.450 lei 5,50% 10,50% 15,50% 20,50% 30,50%

salariul minim + 1.451 lei salariul minim + 1.500 lei 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 30,00%

salariul minim + 1.501 lei salariul minim + 1.550 lei 4,50% 9,50% 14,50% 19,50% 29,50%

salariul minim + 1.551 lei salariul minim + 1.600 lei 4,00% 9,00% 14,00% 19,00% 29,00%

salariul minim + 1.601 lei salariul minim + 1.650 lei 3,50% 8,50% 13,50% 18,50% 28,50%

salariul minim + 1.651 lei salariul minim + 1.700 lei 3,00% 8,00% 13,00% 18,00% 28,00%

salariul minim + 1.701 lei salariul minim + 1.750 lei 2,50% 7,50% 12,50% 17,50% 27,50%

salariul minim + 1.751 lei salariul minim + 1.800 lei 2,00% 7.00% 12,00% 17,00% 27,00%

salariul minim + 1.801 lei salariul minim + 1.850 lei 1,50% 6,50% 11,50% 16,50% 26,50%

salariul minim + 1.851 lei salariul minim + 1.900 lei 1,00% 6,00% 11,00% 16,00% 26,00%

salariul minim + 1.901 lei salariul minim + 1.950 lei 0,50% 5,50% 10,50% 15,50% 25,50%

salariul minim + 1.951 lei salariul minim + 2.000 lei 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 25,00%

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din

salarii de peste nivelul prevăzut la alin. (3) nu se acordă

deducerea personală de bază.

(5) Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți

membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției

acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri,

impozabile și neimpozabile, nu depășesc lunar 20% din salariul

de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu excepția

veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de

urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale

acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția

și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată,

cu modificările și completările ulterioare.

(6) În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți

contribuabili, suma reprezentând deducerea personală de bază

se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între

părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând

deducerea personală de bază se atribuie fiecărui contribuabil în

întreținerea căruia/cărora se află aceștia.

(7) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai

contribuabilului sunt considerați întreținuți.

(8) Suma reprezentând deducerea personală de bază se

acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului,

pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea

au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în

favoarea contribuabilului.

(9) Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere

persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în

suprafață de peste 10.000 m

2

în zonele colinare și de șes și de

peste 20.000 m

2

în zonele montane.

(10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în

plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani,

care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la

nivelul prevăzut la alin. (3);

b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la

18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ,

părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul

acestora.

(11) Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înțelege:

părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana

care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției,

persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana

desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată,

cu modificările și completările ulterioare.

(12) În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți,

deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b)



se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care

atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei

declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar.

(13) În situația în care părintele desfășoară activitate la mai

mulți angajatori, în plus față de documentele prevăzute la alin. (12),

părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară

prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligația să declare că nu

beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator.

(14) Deducerea personală determinată potrivit prezentului

articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă

în străinătate, potrivit legii.”

41. La articolul 78 alineatul (2) litera a), punctul (iv) se

modifică și va avea următorul cuprins:

„(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și

serviciile medicale furnizate sub formă de abonament,

suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să

nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Contractul de asigurare, respectiv abonamentul

vizează servicii medicale furnizate angajatului și/sau

oricărei persoane aflate în întreținerea sa, așa cum

este definită la art. 77 alin. (5);”.

42. La articolul 81, după alineatul (1) se introduce un nou

alineat, alin. (1

1

), cu următorul cuprins:

„(1

1

) Declararea veniturilor din salarii și asimilate salariilor se

face potrivit prevederilor ordinului comun al președintelui Agenției

Naționale de Administrare Fiscală, președintelui Casei Naționale

de Pensii Publice, președintelui Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea

Forței de Muncă, prevăzut la art. 147 alin. (17).”

43. La articolul 84, alineatul (3) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(3) În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, altele

decât veniturile din arendă și din închirierea în scop turistic a

camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul brut

reprezintă venitul impozabil.”

44. La articolul 97 alineatul (7), prima teză se modifică și

va avea următorul cuprins:

„(7) Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câștigul

obținut ca urmare a deținerii de titluri de participare definite de

legislația în materie la organisme de plasament colectiv se

impozitează cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind

final. (...)”

45. La articolul 110, alineatele (2) și (2

2

) se modifică și

vor avea următorul cuprins:

„(2) Veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin reținere

la sursă. Impozitul datorat se determină la fiecare plată, prin

aplicarea următorului barem de impunere asupra fiecărui venit

brut primit de un participant de la un organizator sau plătitor de

venituri din jocuri de noroc:
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.................................................................................................

(2

2

) Impozitul datorat în cazul veniturilor obținute ca urmare

a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor,

cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare

decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei, se determină prin

aplicarea baremului prevăzut la alin. (2) asupra fiecărui venit

brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade

suma de 11.650 lei.”

Tranșe de venit brut    

— lei —

Impozit    

— lei —

până la 10.000 inclusiv 3%

peste 10.000—66.750 inclusiv 300 + 20% pentru ceea ce

depășește suma de 10.000

peste 66.750 11.650 + 40% pentru ceea ce

depășește suma de 66.750

46. La articolul 111, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) La transferul dreptului de proprietate și al

dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra

construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora,

precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții,

contribuabilii datorează un impozit care se calculează la

valoarea tranzacției prin aplicarea următoarelor cote:

a) 3% pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente

acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără

construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv;

b) 1% pentru imobilele descrise la lit. a), deținute o perioadă

mai mare de 3 ani.”

47. La articolul 113, litera b

1

) se abrogă.

48. Denumirea marginală a articolului 118 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„Stabilirea venitului anual impozabil”

49. La articolul 118, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. c) și f),

contribuabilul stabilește venitul anual impozabil sau venitul net

anual impozabil, după caz, pe fiecare sursă din categoriile de

venituri respective, prin deducerea din venitul net anual a

pierderilor fiscale reportate.”

50. La articolul 120, după alineatul (6) se introduc două

noi alineate, alin. (6

1

) și (6

2

), cu următorul cuprins:

„(6

1

) Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței

bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din

arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor

situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării

contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor

survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la

încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal

competent.

(6

2

) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (6

1

) se

stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală.”

51. La articolul 120

1

, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) Contribuabilii prevăzuți la art. 120 au obligația estimării

venitului anual impozabil/venitului net anual, după caz, pentru

anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat,

prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și

contribuțiile sociale până la data de 25 mai inclusiv a anului de

realizare a venitului.”

52. La articolul 120

1

, după alineatul (2) se introduce un

nou alineat, alin. (2

1

), cu următorul cuprins:

„(2

1

) În cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor din

patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendă și din

închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe

proprietate personală, cota de 10% se aplică asupra venitului

anual impozabil estimat.”

53. La articolul 123, alineatele (2) și (7) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat

venituri din arendă, precum și venituri din drepturi de proprietate

intelectuală, pentru care determinarea venitului net anual se



efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, se

stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual

impozabil.

.................................................................................................

(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul anual

impozabil/venitul net anual impozabil/câștigul net anual

impozabil se efectuează la bugetul de stat, până la data de

25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.”

54. La articolul 125, alineatul (1) litera c) și alineatul (7) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care

membrii asociați realizează venituri stabilite potrivit art. 69.

În cazul asocierilor cu o persoană juridică, contribuabil

potrivit titlului II sau titlului III, sunt aplicabile prevederile

alin. (7)—(9).

.................................................................................................

(7) Obligația înregistrării veniturilor și cheltuielilor aferente

activităților desfășurate în cadrul asocierilor cu o persoană

juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, revine

persoanei juridice.”

55. La articolul 125, alineatul (8

1

) se abrogă.

56. La articolul 130, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) și cele

care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 59 alin. (2) și (2

1

)

datorează impozit pentru veniturile obținute din străinătate.”

57. La articolul 133, după alineatul (22) se introduce un

nou alineat, alin. (23), cu următorul cuprins:

„(23) În cazul contractelor de închiriere aflate în derulare la

data de 1 ianuarie 2023, înregistrarea, la organul fiscal

competent, a contractului încheiat între părți și a modificărilor

survenite se efectuează în termen de cel mult 90 de zile de la

data la care a intervenit obligația înregistrării acestora.”

58. La articolul 135

1

, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) În situația în care, prin hotărâre a Guvernului sau prin

alte acte normative, se utilizează, în același an, mai multe valori

ale salariului minim brut pe țară, diferențiat în funcție de studii,

de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în aplicarea

prevederilor art. 145, 146, 148, 151, 157

1

, 170, 174 și 180, se ia

în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară,

dacă prin lege nu se prevede altfel.”

59. La articolul 138

1

, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din

salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de

muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în

sectorul construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la

art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la

art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea

se aplică până la data de 31 decembrie 2028.”

60. La articolul 138

2

, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din

salarii și asimilate salariilor în baza contractelor individuale de

muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în

sectorul agricol și în industria alimentară și se încadrează în

condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, cota contribuției de asigurări

sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte

procentuale. Prevederea se aplică până la data de

31 decembrie 2028.”

61. La articolul 139 alineatul (1), litera j) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„j) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare,

inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale,

prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în

Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare,

precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele

acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare,

primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada

desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate,

în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul

neimpozabil stabilit astfel:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație,

prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul

autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de

bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă,

prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu

caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază

corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare

locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor

3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar

rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de

delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în

țară sau în străinătate;”.

62. La articolul 139 alineatul (1), după litera ș) se

introduce o nouă literă, lit. t), cu următorul cuprins:

„t) veniturile prevăzute la art. 142 lit. aa

1

), pentru partea care

depășește limitele prevăzute la respectiva dispoziție.”

63. La articolul 140, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuției de

asigurări sociale datorate de angajatorii care desfășoară

activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile

prevăzute la art. 60 pct. 5 veniturile din salarii și asimilate

salariilor realizate de persoanele fizice în baza contractelor

individuale de muncă. Prevederea se aplică până la data de

31 decembrie 2028 inclusiv.”

64. La articolul 142, literele b) și g) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„b) ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile

grave și incurabile, ajutoarele pentru dispozitive medicale,

ajutoarele pentru naștere/adopție, ajutoarele pentru pierderi

produse în gospodăriile proprii ca urmare a calamităților

naturale, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură,

inclusiv tichete cadou, oferite salariaților, precum și cele oferite

pentru copiii minori ai acestora, contravaloarea transportului la

și de la locul de muncă al salariatului, astfel cum este prevăzut

în contractul de muncă sau în regulamentul intern.

Nu se cuprind în baza de calcul al contribuției nici veniturile

de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice,

dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale
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și/sau finanțate din buget, cu excepția indemnizațiilor de vacanță

acordate potrivit legii.

În cazul cadourilor în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele

cadou, oferite de angajatori, veniturile nu sunt cuprinse în baza

de calcul al contribuției în măsura în care valoarea acestora

pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie dintre cele de

mai jos, nu depășește 300 lei:

(i) cadouri oferite angajaților, precum și cele oferite

pentru copiii minori ai acestora, cu ocazia Paștelui,

Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte

religioase;

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

(iii) cadouri oferite angajaților în beneficiul copiilor minori

ai acestora cu ocazia zilei de 1 iunie.

..................................................................................................

g) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare,

inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale,

prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în

Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare,

precum și orice alte sume de aceeași natură, primite de salariați

potrivit legislației în materie, pe perioada desfășurării activității

în altă localitate, în țară sau în străinătate, în interesul serviciului,

în limita plafonului stabilit la art. 76 alin. (2) lit. k), precum și cele

primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare;”.

65. La articolul 142, litera s) punctele 2 și 6 și literele v)

și w) se abrogă.

66. La articolul 142, litera x) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„x) contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor

cu acoperirea costurilor cu testarea epidemiologică și/sau

vaccinarea pentru persoanele fizice care realizează venituri din

salarii și asimilate salariilor, în scopul împiedicării răspândirii

bolilor care pun în pericol sănătatea acestora și cea publică;”.

67. La articolul 142, după litera aa) se introduce o nouă

literă, litera aa

1

), cu următorul cuprins:

„aa

1

) venituri cumulate lunar în limita plafonului lunar de cel

mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă

ocupat:

1. prestațiile suplimentare primite de salariați în baza clauzei

de mobilitate potrivit legii, altele decât cele prevăzute la art. 139

alin. (1) lit. j), în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru

indemnizația de delegare/detașare, prin hotărâre a Guvernului,

pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;

2. contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru

angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din

salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cea prevăzută

la lit. s) pct. 4, astfel cum este prevăzut în contractul de muncă

sau în regulamentul intern, în limita valorii maxime, potrivit legii,

a unui tichet de masă/persoană/zi, prevăzută la data acordării,

în conformitate cu legislația în vigoare. La stabilirea plafonului

lunar care nu se cuprinde în baza de calcul al contribuției de

asigurări sociale nu se ia în calcul numărul de zile din luna în

care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă

sau muncă la domiciliu sau se află în concediu de

odihnă/medical/delegare. Prin hrană se înțelege hrana

preparată în unități proprii sau achiziționată de la unități

specializate. Prevederile nu sunt aplicabile angajaților care

beneficiază de tichete de masă, în conformitate cu legislația în

vigoare;

3. cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de

cazare/de locuit puse de către angajatori la dispoziția angajaților

proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau

asimilate salariilor, astfel cum este prevăzut în contractul de

muncă sau în regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de

20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în

plată/persoană, acordate în condițiile prevăzute la art. 76

alin. (4

1

) lit. c);

4. contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament,

inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajații

proprii și membrii de familie ai acestora, acordate de angajator,

astfel cum este prevăzut în contractul de muncă, regulamentul

intern, sau primite în baza unor legi speciale și/sau finanțate din

buget, în limita unui plafon anual, pentru fiecare angajat,

reprezentând nivelul unui câștig salarial mediu brut utilizat la

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în

care au fost acordate;

5. contribuțiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii

nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cele

reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative,

calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile

facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,

administrate de către entități autorizate stabilite în state membre

ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic

European, suportate de angajator pentru angajații proprii, în

limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;

6. primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și

serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate

de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului

să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro,

pentru fiecare persoană;

7. sumele acordate în condițiile prevăzute la art. 76 alin. (4

1

)

lit. g) angajaților care desfășoară activități în regim de

telemuncă, pentru partea care depășește plafonul lunar de 400 lei

corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică

desfășoară activitate în regim de telemuncă.

Ordinea includerii veniturilor prevăzute la pct. 1—7 în

plafonul lunar de cel mult 33% din salariul de bază

corespunzător locului de muncă ocupat se stabilește de

angajator.”

68. La articolul 146, după alineatul (5

5

) se introduc patru

noi alineate, alin. (5

6

)—(5

9

), cu următorul cuprins:

„(5

6

) Contribuția de asigurări sociale datorată de către

persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate

salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă

întreagă sau cu timp parțial, calculată potrivit alin. (5), nu poate

fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale

calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a),

art. 138

1

alin. (1) și (2), art. 138

2

alin. (1) sau art. 138

3

alin. (1),

după caz, asupra salariului de bază minim brut pe țară în

vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări

sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în

care contractul a fost activ.
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(5

7

) Prevederile alin. (5

6

) nu se aplică în cazul persoanelor

fizice aflate în una dintre următoarele situații:

a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați

într-o formă de școlarizare;

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

c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane

cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai

puțin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în

sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită

de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor

legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia

pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia

stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului

public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau

asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte

individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată

aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim

brut pe țară.

(5

8

) În aplicarea prevederilor alin. (5

7

), angajatorul solicită

documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile

prevăzute la alin. (5

7

) lit. a), c) și d), iar în cazul situației

prevăzute la alin. (5

7

) lit. e), procedura de aplicare se stabilește

prin ordin al ministrului finanțelor.

(5

9

) În cazul în care contribuția de asigurări sociale calculată

potrivit alin. (5) este mai mică decât contribuția de asigurări

sociale stabilită potrivit alin. (5

6

), diferența se suportă de către

angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului

de venit.”

69. La articolul 146, alineatul (8) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(8) Calculul contribuției de asigurări sociale datorate de

persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea

conform prevederilor alin. (5), (5

6

)—(5

8

) și (7), după caz.

Contribuția se plătește până la data de 25 a lunii următoare celei

pentru care se plătesc veniturile.”

70. La articolul 147, alineatul (17) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(17) Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de

gestionare a declarației prevăzute la alin. (1) sunt reglementate

prin ordin comun al președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, președintelui Casei Naționale de Pensii

Publice, președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale de

Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea

Forței de Muncă, cu consultarea Agenției Naționale pentru Plăți

și Inspecție Socială și cu avizul Ministerului Finanțelor, al

Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și al Ministerului

Sănătății.”

71. Articolul 148 se modifică și va avea următorul

cuprins:

„Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale

datorate de persoanele fizice care realizează veniturile

prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b

1

)

Art. 148. — (1) Persoanele fizice care realizează venituri din

activitățile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b

1

), din una sau

mai multe surse și/sau categorii de venituri, datorează

contribuția de asigurări sociale la o bază de calcul stabilită

potrivit alin. (4), dacă estimează pentru anul curent venituri nete

a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 12 salarii

minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a

declarației prevăzute la art. 120.

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 12 salarii minime

brute pe țară sau de cel puțin 24 de salarii minime brute pe țară,

după caz, în vigoare la termenul de depunere a declarației

prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea veniturilor

nete și/sau a normelor anuale de venit din activități

independente determinate potrivit art. 68 și 69, a venitului brut

realizat în baza contractelor de activitate sportivă potrivit art. 68

1

,

precum și a veniturilor nete din drepturi de proprietate

intelectuală determinate potrivit art. 72 și 73, care se estimează

a se realiza în anul curent.

(3) Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul de

cel puțin 12 salarii prevăzut la alin. (2) pot opta pentru plata

contribuției de asigurări sociale pentru anul curent în condițiile

prevăzute pentru persoanele care estimează că realizează

venituri anuale peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară.

(4) Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale,

în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la

art. 137 alin. (1) lit. b) și b

1

), o reprezintă venitul ales de

contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

a) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la

termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în

cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime

brute pe țară;

b) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la

termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în

cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe

țară;”.

72. La articolul 151, după alineatul (3) se introduc două

noi alineate, alin. (3

1

) și (3

2

), cu următorul cuprins:

„(3

1

) Persoanele fizice care realizează venituri din activitățile

prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b

1

), din una sau mai multe

surse și/sau categorii de venituri, cu excepția celor care

realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală sau în

baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se

reține la sursă de către plătitorul de venit, depun declarația unică

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de

persoanele fizice, prevăzută la art. 122, până la termenul de

25 mai inclusiv al anului următor celui pentru care se stabilește

contribuția datorată, dacă realizează venituri peste plafoanele

prevăzute la art. 148 alin. (2), după caz.

(3

2

) Prin excepție de la prevederile alin. (3

1

), în situația în

care venitul realizat se încadrează în același plafon cu venitul

estimat, contribuabilii nu au obligația depunerii declarației unice

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de

persoanele fizice, prevăzută la art. 122, în vederea stabilirii

contribuției de asigurări sociale.”

73. La articolul 151, alineatele (5) și (6) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din

drepturi de proprietate intelectuală sau venituri în baza

contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține

la sursă, obținute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net

sau brut, după caz, estimat al acestor venituri, pentru anul

curent, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară în
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vigoare în anul pentru care se datorează contribuția, plătitorul

de venit are obligația să calculeze la o bază de calcul stabilită

potrivit art. 148 alin. (4), să rețină, să plătească contribuția de

asigurări sociale și să depună declarația menționată la art. 147

alin. (1). Declarația se depune până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul

încheiat între părți se desemnează plătitorul de venit în vederea

calculării, reținerii și plății contribuției prin reținere la sursă,

precum și venitul ales pentru care datorează contribuția, în anul

în curs. Nivelul contribuției calculate și reținute la fiecare plată de

către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la

concurența contribuției aferente venitului ales precizat în

contract. Plătitorii de venit care au obligația calculării, reținerii,

plății și declarării contribuției de asigurări sociale sunt cei

prevăzuți la art. 72 alin. (2) și art. 68

1

alin. (2).

(6) În situația în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt

realizate din mai multe surse, iar veniturile nete estimate a se

realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai

mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în vigoare în

anul pentru care se datorează contribuția, contribuabilul

desemnează prin contractul încheiat între părți plătitorul de venit

de la care venitul realizat este cel puțin egal cu 12 salarii minime

brute pe țară și care are obligația să calculeze la o bază de

calcul stabilită potrivit art. 148 alin. (4), să rețină și să plătească

contribuția și stabilește venitul ales pentru care datorează

contribuția, în anul în curs. Plătitorul de venit desemnat depune

declarația menționată la art. 147 alin. (1) până la data de

25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc

veniturile. Nivelul contribuției calculate și reținute la fiecare plată

de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la

concurența contribuției aferente venitului ales precizat în

contract. Plătitorii de venit care au obligația calculării, reținerii,

plății și declarării contribuției de asigurări sociale sunt prevăzuți

la art. 72 alin. (2) și art. 68

1

alin. (2).”

74. La articolul 151, după alineatul (6) se introduc două

noi alineate, alin. (6

1

) și (6

2

), cu următorul cuprins:

„(6

1

) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de

proprietate intelectuală sau venituri în baza contractelor de

activitate sportivă, pentru care s-au aplicat prevederile alin. (6),

contribuția reținută de către plătitorul de venit fiind aferentă unei

baze de calcul mai mici decât nivelul a 24 de salarii minime brute

pe țară, iar nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat

realizat este cel puțin egal cu 24 de salarii minime brute pe țară, au

obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (3

1

), în vederea

stabilirii contribuției de asigurări sociale aferente unei baze de

calcul egale cu venitul ales care nu poate fi mic decât nivelul a

24 de salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se

datorează contribuția. În acest caz, contribuția reținută de către

plătitorul de venit este luată în calcul la stabilirea contribuției de

asigurări sociale datorate de către respectivii contribuabili.

(6

2

) În situația prevăzută la alin. (6

1

), plătitorii de venituri

eliberează la solicitarea contribuabililor care au obligația

depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la

art. 122, o informare cu privire la nivelul contribuției de asigurări

sociale reținute la sursă.”

75. La articolul 151, alineatele (17) și (19

1

) se modifică și

vor avea următorul cuprins: 

„(17) În situația în care persoanele fizice au estimat pentru

anul curent un venit net anual cumulat din veniturile prevăzute

la art. 137 alin. (1) lit. b) și b

1

), din una sau mai multe surse

și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii

minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este

cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, în

vigoare la data depunerii declarației prevăzute la art. 120,

acestea datorează contribuția de asigurări sociale la o bază de

calcul stabilită potrivit art. 148 alin. (4) și au obligația depunerii

declarației prevăzute la art. 122 până la data de 25 mai inclusiv

a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea

definitivării contribuției de asigurări sociale. În declarație se

completează venitul ales, care trebuie să fie cel puțin egal cu

nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz.

..................................................................................................

(19

1

) În situația în care persoanele fizice prevăzute la

alin. (3

1

) nu depun declarația prevăzută la art. 122, baza de

calcul al contribuției de asigurări sociale stabilită de organul

fiscal din oficiu o reprezintă valoarea a 12 sau 24 de salarii

minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul legal de

depunere a declarației din anul pentru care se datorează

contribuția.”

76. La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), r) și s) se

modifică și vor avea următorul cuprins: 

„a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la

vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu,

până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni

de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenții, studenții-

doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit

contractului de studii de doctorat, în limita a 4—6 ore

convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele

care urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor,

pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști. Dacă realizează

venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) și f),

pentru aceste venituri datorează contribuție, conform regulilor

specifice prezentului titlu;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din

sistemul de protecție a copilului. Dacă realizează venituri din

cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. a), b) și f), pentru aceste

venituri datorează contribuție, conform regulilor specifice

prezentului titlu; 

..................................................................................................

r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii și asimilate

salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă

încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul

construcții și se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5.

Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028

inclusiv;

s) persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate

salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă

încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul

agricol și din industria alimentară și care se încadrează în

condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7. Prevederea se aplică până

la data de 31 decembrie 2028 inclusiv.”
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77. La articolul 155, alineatul (1) litera d) și alineatul (2)

se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil

potrivit titlului II sau titlului III, pentru care sunt aplicabile

prevederile art. 125;

..................................................................................................

(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează

contribuția de asigurări sociale de sănătate și în cazul în care

acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situațiile

prevăzute la art. 60 pct. 1—3.”

78. La articolul 157 alineatul (1), litera m) se modifică și

va avea următorul cuprins: 

„m) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare,

inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale,

prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți de

Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare,

precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele

acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare,

primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada

desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate,

în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul

neimpozabil stabilit astfel:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație,

prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul

autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de

bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă,

prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu

caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază

corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare

locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor

3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar

rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de

delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în

țară sau în străinătate;”.

79. La articolul 157 alineatul (1), după litera ț) se

introduce o nouă literă, lit. u), cu următorul cuprins: 

„u) veniturile prevăzute la art. 142 lit. aa

1

), pentru partea care

depășește limitele prevăzute la respectiva dispoziție;”.

80. La articolul 168, după alineatul (6) se introduce un

nou alineat, alin. (6

1

), cu următorul cuprins: 

„(6

1

) Prevederile art. 146 alin. (5

6

)—(5

9

) și ale art. 154 alin. (1)

lit. r) și s) se aplică în mod corespunzător.”

81. Articolul 170 se modifică și va avea următorul

cuprins: 

„Baza de calcul al contribuției de asigurări sociale de

sănătate datorate de persoanele fizice care realizează

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

Art. 170. — (1) Persoanele fizice care realizează veniturile

prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h), din una sau mai multe

surse și/sau categorii de venituri, datorează contribuția de

asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul stabilită potrivit

alin. (4), dacă estimează pentru anul curent venituri a căror

valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute

pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației

prevăzute la art. 120.

(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puțin 6, 12 sau 24 de

salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de

depunere a declarației prevăzute la art. 120, se efectuează prin

cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h), după

cum urmează:

a) venitul net/brut sau norma de venit din activități

independente, stabilite potrivit art. 68, 68

1

și 69, după caz;

b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit

după acordarea cotei de cheltuieli forfetare prevăzute la art. 72

și 72

1

, precum și venitul net din drepturi de proprietate

intelectuală determinat potrivit prevederilor art. 73;

c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice,

contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III,

determinat potrivit prevederilor art. 125 alin. (8) și (9);

d) venitul brut, venitul net sau norma de venit, după caz,

pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, stabilite potrivit

art. 84—87;

e) venitul și/sau câștigul net din investiții, stabilit conform

art. 94—97. În cazul veniturilor din dobânzi se iau în calcul

sumele încasate, iar în cazul veniturilor din dividende se iau în

calcul dividendele încasate, distribuite începând cu anul 2018;

f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile

din activități agricole, silvicultură și piscicultură, stabilite potrivit

art. 104—106;

g) venitul brut și/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit

potrivit art. 114—116.

(3) La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau în

calcul veniturile neimpozabile, prevăzute la art. 93 și 105.

(4) Baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale

de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din

cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h) o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la

termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în

cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime

brute pe țară;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la

termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în

cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 de salarii minime

brute pe țară;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la

termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120, în

cazul veniturilor realizate de peste 24 de salarii minime brute pe

țară.”

82. La articolul 174, după alineatul (3) se introduc două

noi alineate, alin. (3

1

) și (3

2

), cu următorul cuprins: 

„(3

1

) Persoanele fizice care realizează venituri din cele

prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)—h), cu excepția celor pentru

care plătitorii de venituri prevăzuți la alin. (2) stabilesc și declară

contribuția, depun declarația unică privind impozitul pe venit și

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la

art. 122, până la termenul de 25 mai inclusiv al anului următor

celui pentru care se stabilește contribuția datorată, dacă

realizează venituri peste plafoanele prevăzute la art. 170

alin. (2), după caz.

(3

2

) Prin excepție de la prevederile alin. (3

1

), în situația în

care venitul realizat se încadrează în același plafon cu venitul

estimat, contribuabilii nu au obligația depunerii declarației unice

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de
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persoanele fizice, prevăzută la art. 122, în vederea stabilirii

contribuției de asigurări sociale de sănătate.”

83. La articolul 174, alineatele (5) și (6) se modifică și vor

avea următorul cuprins: 

„(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din

drepturi de proprietate intelectuală, din activități independente

în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din

asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III,

pentru care impozitul se reține la sursă, obținut de la un singur

plătitor de venit, iar nivelul net sau brut, după caz, estimat al

acestor venituri, pentru anul curent, este cel puțin egal cu

6 salarii minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se

datorează contribuția, plătitorul de venit are obligația să

calculeze la o bază de calcul stabilită potrivit art. 170 alin. (4), să

rețină și să plătească contribuția de asigurări sociale de

sănătate, precum și să depună declarația menționată la art. 147

alin. (1). Declarația se depune până la data de 25 inclusiv a lunii

următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul

încheiat între părți se desemnează plătitorul de venit în vederea

calculării, reținerii și plății contribuției prin reținere la sursă, în

anul în curs. Nivelul contribuției calculate și reținute la fiecare

plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți, până la

concurența contribuției anuale datorate. Plătitorii de venituri din

drepturi de proprietate intelectuală sau din activități

independente în baza contractelor de activitate sportivă, care

au obligația calculării, reținerii, plății și declarării contribuției de

asigurări sociale de sănătate, sunt cei prevăzuți la art. 72

alin. (2) și art. 68

1

alin. (2).

(6) În situația în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt

realizate din mai multe surse și/sau categorii de venituri, iar

veniturile nete, brute sau impozabile, după caz, estimate a se

realiza de la cel puțin un plătitor de venit sunt egale sau mai

mari decât nivelul a 6 salarii minime brute pe țară în vigoare în

anul pentru care se datorează contribuția, contribuabilul

desemnează, prin contractul încheiat între părți, plătitorul de

venit de la care venitul realizat este cel puțin egal cu 6 salarii

minime brute pe țară și care are obligația să calculeze la o bază

de calcul stabilită potrivit art. 170 alin. (4), să rețină, să plătească

și să declare contribuția pentru anul în curs. Plătitorul de venit

desemnat depune declarația menționată la art. 147 alin. (1)

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se

plătesc veniturile. Nivelul contribuției calculate și reținute la

fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părți,

până la concurența contribuției datorate.”

84. La articolul 174, după alineatul (6) se introduc două

noi alineate, alin. (6

1

) și (6

2

), cu următorul cuprins: 

„(6

1

) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de

proprietate intelectuală, din activități independente în baza

contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu

persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru

care s-au aplicat prevederile alin. (6), contribuția reținută de

către plătitorul de venit fiind aferentă unei baze de calcul mai

mici decât nivelul a 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, iar

nivelul venitului net sau brut, după caz, cumulat realizat este cel

puțin egal cu 12, respectiv 24 de salarii minime brute pe țară, au

obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (3

1

), în vederea

stabilirii contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente

unei baze de calcul egale cu nivelul a 12, respectiv 24 de salarii

minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează

contribuția. În acest caz, contribuția reținută de către plătitorul de

venit este luată în calcul la stabilirea contribuției de asigurări

sociale de sănătate datorate de către respectivii contribuabili.

(6

2

) În situația prevăzută la alin. (6

1

), plătitorii de venituri

eliberează la solicitarea contribuabililor care au obligația

depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută la

art. 122, o informare cu privire la nivelul contribuției de asigurări

sociale de sănătate reținute la sursă.”

85. La articolul 174, alineatele (7), (7

1

), (10), (10

1

), (15),

(17), (18) și (18

1

) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(7) Prevederile alin. (5) și (6) nu se aplică în cazul în care

nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală, al

venitului brut în baza contractelor de activitate sportivă, al

venitului impozabil din arendă sau al venitului net din asocieri

cu persoane juridice contribuabili potrivit titlului II sau III, pentru

care impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza pe fiecare

sursă și/sau categorie de venit, este sub nivelul a 6 salarii

minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează

contribuția, dar nivelul venitului cumulat este cel puțin egal cu

6 salarii minime brute pe țară. În această situație, contribuabilul

are obligația depunerii declarației prevăzute la alin. (3) la

termenele și în condițiile stabilite.

(7

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (5), în cazul

persoanelor fizice care realizează de la mai mulți plătitori venituri

din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de

activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice,

sub nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, dar cumulate aceste

venituri se situează peste nivelul a 6 salarii minime brute pe țară,

și au depus la organul fiscal declarația unică privind impozitul

pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, iar

în cursul anului încheie cu un plătitor de venit un contract a cărui

valoare este peste plafonul de 6 salarii minime brute pe țară, nu

se aplică reținerea la sursă a contribuției. În această situație se

aplică sistemul de impozitare prin autoimpunere, iar stabilirea

contribuției se face prin declarația unică privind impozitul pe

venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

..................................................................................................

(10) Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să

realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b)—h), iar

venitul net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau

categorii de venituri, cu excepția veniturilor din drepturi de

proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane

juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II sau titlului III,

pentru care impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza

pentru anul curent, este cel puțin egal cu nivelul a 6 salarii

minime brute pe țară, sunt obligate să depună declarația

prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data

producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în

plată este cel în vigoare la termenul de depunere a declarației

prevăzute la art. 120.

(10

1

) Prin excepție de la prevederile alin. (10), persoanele

fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) sau c), care au optat

pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate și încep

în cursul anului fiscal să realizeze venituri din cele prevăzute la

art. 155 lit. b)—h), depun declarația unică privind impozitul pe

venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
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prevăzută la art. 122, dacă veniturile realizate sunt cel puțin

egale cu nivelul a 6 salarii minime brute pe țară. În acest caz,

contribuția datorată potrivit art. 180 alin. (2) pentru anul în care

au fost realizate veniturile este luată în calcul la stabilirea

contribuției anuale calculate potrivit alin. (1).

..................................................................................................

(15) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în

cursul anului în care se realizează veniturile și nu se mai

încadrează în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) își pot

modifica contribuția datorată prin rectificarea venitului estimat,

prin depunerea declarației prevăzute la alin. (3), oricând până la

împlinirea termenului legal de depunere a declarației unice

privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de

persoanele fizice, prevăzute la art. 122.

..................................................................................................

(17) În situația în care persoanele fizice au estimat pentru

anul curent un venit net anual cumulat din una sau mai multe

surse și/sau categorii de venituri mai mic decât nivelul a 6 salarii

minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este

cel puțin egal cu nivelul a 6 salarii minime pe țară, în vigoare în

anul pentru care se datorează contribuția, acestea datorează

contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul

stabilită potrivit art. 170 alin. (4) și au obligația depunerii

declarației prevăzute la art. 122, până la data de 25 mai inclusiv

a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea

definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

(18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situația

prevăzută la art. 170 alin. (1) realizează un venit net anual

cumulat sub nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, iar în anul

fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat și nu s-au

încadrat în categoriile de persoane exceptate de la plata

contribuției de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154

alin. (1), acestea datorează contribuția de asigurări sociale de

sănătate la o bază de calcul echivalentă cu 6 salarii minime

brute pe țară și depun declarația prevăzută la art. 122, până la

data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a

veniturilor, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale

de sănătate.

(18

1

) Prevederile alin. (18) se aplică și în cazul în care

persoanele fizice aflate în situația prevăzută la art. 170 alin. (1)

au estimat venituri cumulate cel puțin egale cu 6 salarii minime

brute pe țară, iar până la termenul prevăzut pentru depunerea

declarației de la art. 122 au procedat la corectarea declarației

inițiale prin depunerea unei declarații rectificative, ca urmare a

realizării de venituri sub plafon.”

86. La articolul 180 alineatul (1), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent

venituri anuale cumulate din cele prevăzute la art. 155 lit. b)—h),

sub nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la

termenul de depunere a declarației prevăzute la art. 120;”

87. La articolul 220

4

alineatul (1), litera h) se modifică și

va avea următorul cuprins:

„h) indemnizația de delegare, indemnizația de detașare,

inclusiv indemnizația specifică detașării transnaționale,

prestațiile suplimentare primite de lucrătorii mobili prevăzuți în

Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările ulterioare,

precum și orice alte sume de aceeași natură, altele decât cele

acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare,

primite de salariați potrivit legislației în materie, pe perioada

desfășurării activității în altă localitate, în țară sau în străinătate,

în interesul serviciului, pentru partea care depășește plafonul

neimpozabil stabilit astfel:

(i) în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație,

prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul

autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de

bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;

(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă,

prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu

caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază

corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare

locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor

3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar

rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de

delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în

țară sau în străinătate;”.

88. La articolul 220

4

la alineatul (1), după litera m) se

introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins:

„n) veniturile prevăzute la art. 142 lit. aa

1

), pentru partea care

depășește limitele prevăzute la respectiva dispoziție;”.

89. La articolul 224 alineatul (4), litera b) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„b) 8% pentru veniturile din dividende prevăzute la art. 223

alin. (1) lit. a);”.

90. La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 1,

subpunctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(i) este rezidentă într-un stat membru al Uniunii

Europene și are una dintre formele de organizare

prevăzute în anexa nr. 1 la titlul II sau la art. 43 alin. (4)

lit. a) pct. (ii);”.

91. La articolul 229 alineatul (1) litera c) punctul 3,

subpunctul (i) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(i) are una dintre formele de organizare prevăzute la art. 43

alin. (4) lit. b) pct. (i) sau în anexa nr. 1 la titlul II și, în

temeiul unei convenții privind evitarea dublei impuneri

încheiate cu un stat terț, nu se consideră că este

rezidentă în scopul impunerii în afara Uniunii

Europene;”.

92. La articolul 229 alineatul (1), litera h) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„h) dobânzile plătite către fonduri de pensii, astfel cum sunt

ele definite în legislația statului membru al Uniunii Europene sau

a unuia dintre statele Spațiului Economic European, cu condiția

existenței unui instrument juridic în baza căruia să se realizeze

schimbul de informații;”.

93. La articolul 291 alineatul (2), literele e) și h) se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu

excepția băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se

încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99, destinate

consumului uman și animal, animale și păsări vii din specii

domestice, semințe, plante și ingrediente utilizate în prepararea

alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui

alimentele, cu excepția celor prevăzute la alin. (3) lit. k). Prin
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normele metodologice se stabilesc codurile NC

corespunzătoare acestor bunuri;

..................................................................................................

h) livrarea de îngrășăminte și pesticide de tipul celor utilizate

în mod normal în producția agricolă, altele decât cele prevăzute

la lit. l), semințe și alte produse agricole destinate însămânțării

sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor

utilizate în mod normal în producția agricolă, prevăzute prin

ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului agriculturii și

dezvoltării rurale;”.

94. La articolul 291 alineatul (2), după litera i) se introduc

trei noi litere, lit. j)—l), cu următorul cuprins:

„j) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu

funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru

camping;

k) serviciile de restaurant și de catering, cu excepția

băuturilor alcoolice și a băuturilor nealcoolice care se

încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99;

l) livrarea de îngrășăminte chimice și de pesticide chimice de

tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă,

prevăzute prin ordin comun al ministrului finanțelor și al

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale;”

95. La articolul 291 alineatul (3) litera c), punctul 3 se

modifică și va avea următorul cuprins:

„3. livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de

maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror

valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește

suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată,

achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun

cu altă persoană fizică/alte persoane fizice. Suprafața utilă a

locuinței este cea definită prin Legea nr. 114/1996, republicată,

cu modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești

sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu

modificările și completările ulterioare. Cota redusă se aplică

numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite

ca atare. Orice persoană fizică poate achiziționa, începând cu

data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă

persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei

valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota

redusă de 5%;”.

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

abrogă.

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

abrogă.

98. La articolul 291, alineatul (3

1

) se abrogă.

99. La articolul 291, după alineatul (3

2

) se introduc trei

noi alineate, alin. (3

3

)—(3

5

), cu următorul cuprins:

„(3

3

) Prevederile alin. (2) lit. l) se aplică până la data de

31 decembrie 2031 inclusiv.

(3

4

) Prevederile alin. (3) lit. m) și n) se aplică până la data de

31 decembrie 2029 inclusiv.

(3

5

) Se organizează «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota

redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023», în format

electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care

au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele

prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3, autentificate începând cu data

de 1 ianuarie 2023. Procedura privind organizarea «Registrului

achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, începând

cu 1 ianuarie 2023» se stabilește prin ordin al președintelui

Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu consultarea

Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. Notarii publici

au obligația:

a) să verifice îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei

singure locuințe a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei,

exclusiv TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea

«Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de

5%, începând cu 1 ianuarie 2023», înainte de autentificarea

actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de

proprietate sau plata în avans pentru achiziția unei astfel de

locuințe și, în situația în care constată că nu este îndeplinită

această condiție, să le autentifice doar dacă livrarea se

efectuează cu cota standard de TVA;

b) să completeze «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota

redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023» la data

autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul

dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c)

pct. 3;

c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect

transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru

achiziția unei locuințe prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 mențiuni

cu privire la respectarea obligațiilor prevăzute la lit. a) și, după

caz, la lit. b);

d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect

transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru

locuințele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 cota de TVA aplicată,

indiferent dacă TVA se aplică la preț sau este inclusă în preț.”

100. La articolul 342, alineatul (2) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(2) Prin excepție de la alin. (1) pentru țigarete, tutun fin tăiat,

destinat rulării în țigarete, țigări și țigări de foi și alte tutunuri de

fumat, nivelul accizelor se aplică de la data de 1 aprilie a fiecărui

an și este cel prevăzut în anexa nr. 1.”

101. La articolul 343, alineatele (4)—(6) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(4) Acciza ad valorem se calculează prin aplicarea

procentului legal asupra prețului de vânzare cu amănuntul al

țigaretelor eliberate pentru consum. Acest procent legal se

aplică după cum urmează:

a) 13% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al

țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 august

2022—31 martie 2023 inclusiv;

b) 12% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al

țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie

2023—31 martie 2024 inclusiv;

c) 11% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al

țigaretelor eliberate pentru consum, pentru perioada 1 aprilie

2024—31 martie 2025 inclusiv;

d) 10% asupra prețului de vânzare cu amănuntul al

țigaretelor eliberate pentru consum, începând cu 1 aprilie 2025.

(5) Acciza specifică exprimată în lei/1.000 de țigarete se

determină anual, pe baza prețului mediu ponderat de vânzare cu

amănuntul, a procentului legal aferent accizei ad valorem și a

accizei totale al cărei nivel este prevăzut în anexa nr. 1 care face

parte integrantă din prezentul titlu. Această acciză specifică se

aprobă prin ordin al ministrului finanțelor care se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 1 martie. În
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perioada 1 august 2022—31 martie 2023 inclusiv, acciza

specifică pentru țigarete este de 459,386 lei/1.000 țigarete.

(6) Acciza datorată determinată potrivit alin. (2) nu poate fi

mai mică decât nivelul accizei totale prevăzut în anexa nr. 1.”

102. La articolul 442, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) Nivelul accizelor aplicabil de la data de 1 aprilie a fiecărui

an, pentru produsele prevăzute la art. 439, este nivelul prevăzut

în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul titlu.”

103. La articolul 442, alineatele (2), (3) și (3

1

) se abrogă.

104. Anexa nr. 1 de la titlul VIII „Accize și alte taxe

speciale” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la

prezenta ordonanță.

105. Anexa nr. 2 de la titlul VIII „Accize și alte taxe

speciale” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la

prezenta ordonanță.

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

107. Articolul 457 se modifică și va avea următorul

cuprins:

„Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale

Art. 457. — (1) Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă

aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea

unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii. Cota

impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului

local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine

Consiliului General al Municipiului București.

(2) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin

însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, și a valorii

suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în

Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind

proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea

Națională a Notarilor Publici din România.

(3) În situația în care valorile orientative privind proprietățile

imobiliare din România, din studiile de piață administrate de

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România sunt mai mici

decât valorile impozabile determinate conform prevederilor

prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022,

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de

minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform

prevederilor prezentului articol, în vigoare la data de 31 decembrie

2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre

a consiliului local. La nivelul municipiului București, această

atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.”

108. Articolul 458 se modifică și va avea următorul

cuprins:

„Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale

Art. 458. — (1) Pentru clădirile nerezidențiale și clădirile-

anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin

aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii.

Cota impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a

consiliului local. La nivelul municipiului București, această

atribuție revine Consiliului General al Municipiului București.

(2) Pentru clădirile utilizate pentru activități din domeniul

agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea

unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii.

(3) Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin

însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, și a valorii

suprafețelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în

Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind

proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea

Națională a Notarilor Publici din România.

(4) În situația în care valoarea din studiile de piață

administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din

România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza

de date a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022,

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de

minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date

a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022. Cota

impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului

local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine

Consiliului General al Municipiului București.”

109. Articolul 459 se modifică și va avea următorul

cuprins:

„Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind

spații cu destinație rezidențială și spații cu destinație

nerezidențială

Art. 459. — (1) Pentru clădirile care au în componență atât

spații cu destinație rezidențială, cât și spații cu destinație

nerezidențială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcție

de destinația suprafețelor cu o pondere mai mare de 50% și se

calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinației

majoritare, asupra valorii întregii clădirii.

(2) În cazul acestor clădiri, contribuabilii au obligația de a

declara la organul fiscal local, în vederea stabilirii destinației

finale a clădirii, suprafața folosită în scop nerezidențial, însoțită

de documentele doveditoare, cu excepția celor aflați în evidența

fiscală a unității administrativ-teritoriale. Declararea la organul

fiscal local se face în termen de 30 de zile de la data oricăror

modificări privind suprafețele nerezidențiale.

(3) În situația în care contribuabilii nu declară la organul fiscal

local suprafața folosită în scop nerezidențial potrivit alin. (2),

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei

corespunzătoare clădirilor nerezidențiale asupra valorii întregii

clădiri aflate în evidențele organului fiscal local.”

110. Articolul 460 se modifică și va avea următorul

cuprins:

„Reguli privind calculul impozitului/taxei pe clădiri

Art. 460. — (1) Pentru determinarea valorii clădirii și a

terenului acoperit de aceasta pentru anul de referință se vor

utiliza valorile cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile

orientative privind proprietățile imobiliare din România,

administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din

România, aferente anului anterior celui de referință.

(2) În cazul în care în Studiile de piață referitoare la valorile

orientative privind proprietățile imobiliare din România,

administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din

România, valoarea este exprimată în euro/mp, valoarea clădirii

se calculează prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate

exprimate în metri pătrați, cu valoarea pe metru pătrat cuprinsă

în aceste studii.

În cazul în care valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza

cursul de schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a

anului anterior celui de referință.

(3) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se

determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor

nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor
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situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele

podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor

neacoperite.

(4) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi

efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită

desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile

a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

(5) În situația în care Studiile de piață referitoare la valorile

orientative privind proprietățile imobiliare din România,

administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din

România nu conțin informații despre clădirile sau terenurile

acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unități administrativ-

teritoriale, se vor aplica următoarele reguli:

a) în cazul unei clădiri rezidențiale, impozitul pe clădiri se

calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,1% asupra valorii

impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul

fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. Cota

impozitului/taxei pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului

local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine

Consiliului General al Municipiului București;

b) în cazul unei clădiri nerezidențiale, impozitul pe clădiri se

calculează prin aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei

valori înregistrate în baza de date a organului fiscal, la data de

31 decembrie 2022. Cota impozitului/taxei pe clădiri se

stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului

București, această atribuție revine Consiliului General al

Municipiului București.

(6) Organele fiscale locale vor efectua reîncadrarea clădirilor

care cuprind atât suprafețe rezidențiale, cât și suprafețe

nerezidențiale, în categoria clădirilor rezidențiale sau

nerezidențiale, în baza informațiilor pe care le dețin și a situației

existente la 31 decembrie a anului anterior celui de referință.

(7) Organele fiscale locale întocmesc și transmit

contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor și a

terenurilor acoperite de acestea, precum și impozitul aferent

acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piață

referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare

din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor

Publici din România.

(8) În situația în care contribuabilii nu răspund organului fiscal

local în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, se

consideră acceptare tacită a datelor înscrise în comunicare.

(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de

renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se

actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a

fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea

majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu

lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru

asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și

stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare,

modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz,

alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată

de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale

aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal,

creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-

ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se

actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de
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renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față

de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.”

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

112. La articolul 465, partea dispozitivă a alineatelor (2)

și (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în

registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții,

impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței

terenului, exprimată în hectare, din care se scad suprafețele de

teren acoperite de clădiri, cu suma corespunzătoare prevăzută

în următorul tabel:

..................................................................................................

(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa

pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, din

care se scad suprafețele de teren acoperite de clădiri, exprimată

în hectare, cu suma corespunzătoare categoriei de folosință

prevăzută în tabelul următor și cu coeficientul de corecție

corespunzător zonei și rangului localității:”.

113. La articolul 465, după alineatul (7

1

) se introduce un

nou alineat, alin. (7

2

), cu următorul cuprins:

„(7

2

) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (7), coeficientul de

corecție corespunzător zonei și rangului localității este prevăzut

în tabelul următor:

114. La articolul 489, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la

propunerea autorității executive, poate majora impozitele și

taxele locale, în funcție de următoarele criterii: economice,

sociale, geografice, urbanistice, precum și de necesitățile

bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la art. 494

alin. (10) lit. b).”

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

116. La articolul 491, alineatul (1) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care

constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza

unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual,

până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ținând cont

de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile

oficiale ale Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării,

Lucrărilor Publice și Administrației, cu excepția impozitului/taxei

pe clădiri care se actualizează anual în baza valorilor clădirilor

și terenurilor acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piață

referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare

din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor

Publici din România.”

Zona în cadrul

localității

Rangul localității

0 I II III IV V

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90
”



117. După articolul 495

2

se introduce un nou articol,

art. 495

3

, cu următorul cuprins:

„Art. 495

3

. — Pentru anul 2023, consiliile locale adoptă

hotărâri privind nivelurile impozitelor și taxelor locale, în termen

de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al

României, Partea I, a prezentului cod. La nivelul municipiului

București, această atribuție revine Consiliului General al

Municipiului București.”

Art. II. — (1) Ordinul ministrului finanțelor prevăzut la art. I

pct. 1 se emite în termen de 120 de zile de la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe.

(2) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare

Fiscală, prevăzut la art. I pct. 50, se emite în termen de 90 de zile

de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) Ordinul comun al președintelui Agenției Naționale de

Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii

Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări Sociale

de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru

Ocuparea Forței de Muncă, prevăzut la art. I pct. 70, se emite în

termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al

României, Partea I, a prezentei ordonanțe. Pentru veniturile

aferente lunii iulie 2022 sunt aplicabile prevederile ordinului

comun al ministrului finanțelor, al ministrului muncii și solidarității

sociale și al ministrului sănătății, în vigoare la data publicării în

Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe.

(4) Ordinul ministrului finanțelor prevăzut la art. I pct. 68 se

emite în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul

Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe.

(5) Ordinele prevăzute la art. I pct. 93 și 94 se emit în termen

de 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al

României, Partea I, a prezentei ordonanțe, se publică în

Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la

1 ianuarie 2023.

(6) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare

Fiscală prevăzut la art. I pct. 99 se emite în termen de 120 de

zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I,

a prezentei ordonanțe, se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I, și intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

Art. III. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 291 alin. (3)

lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, și cu modificările și

completările aduse prin prezenta ordonanță, în anul 2023, cota

redusă de TVA de 5% se aplică și pentru:

a) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum

120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv

a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de

450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate

de persoane fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023

acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru

achiziționarea de astfel de locuințe;

b) livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum

120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv

a terenului pe care sunt construite, depășește suma de 600.000 lei,

dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe

valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod

individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane

fizice, dacă au încheiat până la 1 ianuarie 2023 acte juridice

între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea

unei astfel de locuințe.

(2) Persoana fizică poate achiziționa, începând cu 1 ianuarie

2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte

persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de 5%, cu

excepția situației prevăzute la alin. (1) lit. a).

(3) Cota redusă de TVA de 5% pentru operațiunile prevăzute

la alin. (1) se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul

livrării pot fi locuite ca atare. Suprafața utilă a locuinței este cea

definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu

modificările și completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt

cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea

executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și

completările ulterioare

(4) În „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA

de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023” se înscriu și informațiile

din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului

de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (1) lit. b),

autentificate în anul 2023. Notarii publici au obligația:

a) să verifice îndeplinirea condiției referitoare la achiziția unei

singure locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea

„Registrului achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%,

începând cu 1 ianuarie 2023”, înainte de autentificarea actelor

juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de

proprietate sau plata în avans pentru achiziția unei astfel de

locuințe și, în situația în care constată că nu este îndeplinită

această condiție, să le autentifice doar dacă livrarea se

efectuează cu cota standard de TVA;

b) să completeze „Registrul achizițiilor de locuințe cu cota

redusă de TVA de 5%, începând cu 1 ianuarie 2023” la data

autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul

dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute la alin. (1) lit. b);

c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect

transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru

achiziția unei astfel de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%

mențiuni cu privire la respectarea obligațiilor prevăzute la lit. a)

și, după caz, la lit. b);

d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect

transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru

locuințele prevăzute la alin. (1) lit. b) cota de TVA aplicată,

indiferent dacă TVA se aplică la preț sau este inclusă în preț.

Art. IV. — (1) Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august

2022—31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele prevăzute

la nr. crt. 10—18 din anexa nr. 1 la titlul VIII — Accize și alte taxe

speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările

ulterioare, este nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această

anexă, actualizat cu creșterea prețurilor de consum din ultimele

12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2021, față de

perioada octombrie 2014—septembrie 2015, respectiv

cu 114,27%.

(2) Prin derogare de la art. 342 alin. (1) din Legea

nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în perioada

1 august 2022—31 decembrie 2022 inclusiv, pentru produsele

prevăzute la nr. crt. 1—5 din anexa nr. 1 la titlul VIII — Accize și

alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015, cu modificările și

completările ulterioare, nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din

această anexă nu se actualizează cu creșterea prețurilor de
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consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului

2021, față de perioada octombrie 2014—septembrie 2015.

(3) Prin derogare de la art. 342 alin. (1) din Legea

nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în

perioada 1 ianuarie 2023—31 decembrie 2023 inclusiv, pentru

produsele prevăzute la nr. crt. 10—12 din anexa nr. 1 la

titlul VIII — Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015,

cu modificările și completările ulterioare, nivelul prevăzut în

coloana nr. 4 din această anexă nu se actualizează cu

creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în

luna septembrie a anului 2022, față de perioada octombrie

2014—septembrie 2015. 

(4) În situația în care, în perioada 1 ianuarie 2023—

31 decembrie 2023 inclusiv, nivelul accizelor pentru produsele

prevăzute la nr. crt. 10—12, în coloana 4 din anexa nr. 1 la

titlul VIII — Accize și alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015,

cu modificările și completările ulterioare, este mai mic decât

nivelul minim prevăzut în tabelul A din anexa I la Directiva

2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind

restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor

energetice și a electricității, al cărui echivalent în lei se stabilește

utilizând cursul de schimb leu/euro publicat în Jurnalul Oficial al

Uniunii Europene în prima zi lucrătoare din luna octombrie a

anului 2022, se aplică nivelul minim prevăzut de directivă.

(5) Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022—

31 martie 2023 inclusiv, pentru produsele prevăzute la nr. 6—9

din anexa nr. 1 la titlul VIII — Accize și alte taxe speciale din

Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare,

este nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă.

(6) Nivelul accizelor aplicabil în perioada 1 august 2022—

31 martie 2023 inclusiv, pentru produsele prevăzute în anexa

nr. 2 la titlul VIII — Accize și alte taxe speciale din Legea

nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, este

nivelul prevăzut în coloana nr. 3 din această anexă.

Art. V. — (1) În vederea acordării dreptului de utilizare a

Studiilor de piață referitoare la valorile orientative privind

proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea

Națională a Notarilor Publici din România, Ministerul Finanțelor

și Uniunea Națională a Notarilor Publici din România vor încheia

un protocol în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei

ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind

proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea

Națională a Notarilor Publici din România, se vor publica și pe

site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor și Ministerului

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Art. VI. — (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă

Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din

14 octombrie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, contribuabilii care

au intrat sub incidența prevederilor Legii nr. 170/2016, cu

modificările și completările ulterioare, până la data de

31 decembrie 2022, pot opta, prin excepție de la prevederile

art. 47 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, pentru plata impozitului

pe veniturilor microîntreprinderilor, potrivit titlului III din Codul

fiscal, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din

Codul fiscal.

Art. VII. — La articolul 1 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor

moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și

completările ulterioare, alineatele (3) și (3

1

) se modifică și vor

avea următorul cuprins:

„(3) Persoanele juridice care desfășoară activități de comerț

cu amănuntul și cu ridicata, așa cum acestea sunt definite de

Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea

produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, precum și cele care desfășoară activități

de prestări de servicii, care realizează anual o cifră de afaceri

mai mare de 10.000 euro în echivalent lei, au obligația să

accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau

preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor

soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează

acceptarea plăților electronice. Prin activitatea de prestări de
servicii, în sensul prezentului alineat, se înțelege operațiunea

definită la art. 271 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul

fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(3

1

) Obligația de acceptare de către persoanele juridice

prevăzute la alin. (3) a cardurilor de debit, de credit sau

preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor

soluții moderne de acceptare, se naște începând cu trimestrul

următor celui în care încasările din cursul anului respectiv au

depășit pragul de 10.000 euro. Cursul de schimb valutar pentru

determinarea echivalentului în lei este cel comunicat de Banca

Națională a României în ultima zi a anului precedent.”

Art. VIII. — Prevederile art. I pct. 6 și 10 din Legea

nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte

normative se aplică cu respectarea prevederilor în domeniul

ajutorului de stat.

Art. IX. — Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 ianuarie

2023, cu următoarele excepții:

a) prevederile pct. 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (2) și (5),

pct. 44, 89 și 92 se aplică veniturilor din dividende distribuite

după data de 1 ianuarie 2023;

b) prevederile pct. 2 și 3 referitor la modificarea art. 43 alin. (3)

și (4), pct. 25, pct. 26 referitor la prevederile art. 60 pct. 5 lit. b),

pct. 28 referitor la prevederile art. 60 pct. 7 lit. b), pct. 29, 38,

42, 56, 66, 70, 72, pct. 76 referitor la prevederile art. 154 alin. (1)

lit. a) și b), pct. 82, 90 și 91 intră în vigoare în 3 zile de la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei

ordonanțe;

c) prevederile pct. 45 se aplică veniturilor plătite începând cu

1 august 2022;

d) prevederile pct. 24, 27, 31—37, 39—41, 59—65, 67, 76

referitor la prevederile art. 154 alin. (1) lit. r) și s), pct. 78, 79, 87

și 88 se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie

2023;

e) prevederile pct. 30, 43, 48, 49, 51—53, 71, 73—75, 81,

83—86 se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023;
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f) prevederile pct. 50 se aplică începând cu contractele de

închiriere încheiate începând cu 1 ianuarie 2023;

g) prevederile pct. 26 referitor la prevederile art. 60 pct. 5 lit. c),

pct. 28 referitor la prevederile art. 60 pct. 7 lit. c), pct. 54, 55, 58,

68, 69 și 80 se aplică veniturilor aferente lunii august 2022;

h) prevederile pct. 100—105 intră în vigoare la data de

1 august 2022;

i) prevederile pct. 106—117 se aplică începând cu data de

1 ianuarie 2023.

Art. X. — Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările

ulterioare, prevederile articolului III intră în vigoare la data de

1 ianuarie 2023.

Art. XI. — Prevederile articolului VII intră în vigoare la data

de 1 ianuarie 2023.

Art. XII. — Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688

din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările

ulterioare, precum și cele aduse prin prezenta ordonanță, se

va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după

aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă

numerotare.
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PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Contrasemnează:

p, Viceprim-ministru, 

ministrul transporturilor și infrastructurii,

Constantin-Gabriel Bunduc,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru,

Mihaela-Ioana Kaitor,

secretar de stat

Ministrul finanțelor,

Adrian Câciu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,

Cseke Attila-Zoltán

p. Ministrul antreprenoriatului și turismului,

Florin-Sergiu Dobrescu,

secretar de stat

p. Ministrul muncii și solidarității sociale,

Mădălin-Cristian Vasilcoiu,

secretar de stat

p. Ministrul sănătății,

Aurel-George Mohan,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Fota,

secretar de stat

București, 15 iulie 2022.

Nr. 16.



ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la titlul VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)
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Nr

crt.

Denumirea produsului sau a grupei

de produse

U.M.

Acciza (lei/U.M.)

2022 2023 2024 2025 2026

0 1 2 3 4 5 6 7

Alcool și băuturi alcoolice

1 Bere, din care: hl/1 grad Plato 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96

1.1. Bere produsă de

producătorii independenți a

căror producție anuală nu

depășește 200 mii hl

2,18 2,18 2,18 2,18 2,18

2 Vinuri hl de produs

2.1. Vinuri liniștite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Vinuri spumoase 56,86 56,86 56,86 56,86 56,86

3 Băuturi fermentate, altele

decât bere și vinuri

hl de produs

3.1. liniștite, din care: 476,21 476,21 476,21 476,21 476,21

3.1.1. cidru de mere și de

pere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. hidromel obținut prin

fermentarea unei soluții de

miere în apă

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3. obținute din fructe de

pădure, fără alte adaosuri de

arome sau alcool

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. spumoase 56,86 56,86 56,86 56,86 56,86

3.2.1. cidru de mere și de

pere

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Produse intermediare hl de produs 476,21 476,21 476,21 476,21 476,21

5 Alcool etilic, din care: hl de alcool pur 3.968,38 3.968,38 3.968,38 3.968,38 3.968,38

5.1. Alcool etilic produs de

micile distilerii

1.984,19 1.984,19 1.984,19 1.984,19 1.984,19

Tutun prelucrat

6 Țigarete 1.000 țigarete 594,97 625,97 656,97 687,97 718,97

7 Țigări și țigări de foi 1.000 bucăți 346,50 550 578 606 634

8 Tutun de fumat fin tăiat,

destinat rulării în țigarete

kg 548,61 550 578 606 634

9 Alte tutunuri de fumat kg 548,61 550 578 606 634

Produse energetice

10 Benzină cu plumb tonă 2.530,17 2.530,17 2.530,17 2.530,17 2.530,17

1.000 litri 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23 1.948,23

11 Benzină fără plumb tonă 2.151,13 2.151,13 2.151,13 2.151,13 2.151,13

1.000 litri 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36 1.656,36

12 Motorină tonă 1.796,53 1.796,53 1.796,53 1.796,53 1.796,53

1.000 litri 1.518,04 1.518,04 1.518,04 1.518,04 1.518,04

13 Păcură tonă

13.1. utilizată în scop comercial 71,07 71,07 71,07 71,07 71,07

13.2. utilizată în scop

necomercial

71,07 71,07 71,07 71,07 71,07
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0 1 2 3 4 5 6 7

14 Gaz petrolier lichefiat tonă

14.1. utilizat drept combustibil

pentru motor

607,70 607,70 607,70 607,70 607,70

14.2. utilizat drept combustibil

pentru încălzire

537,76 537,76 537,76 537,76 537,76

14.3. utilizat în consum casnic*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Gaz natural GJ

15.1. utilizat drept combustibil

pentru motor

12,32 12,32 12,32 12,32 12,32

15.2. utilizat drept combustibil

pentru încălzire

15.2.1. în scop comercial 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81

15.2.2. în scop necomercial 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52

16 Petrol lampant (kerosen)**)

16.1. utilizat drept combustibil

pentru motor

tonă 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92 2.640,92

1.000 litri 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73 2.112,73

16.2. utilizat drept combustibil

pentru încălzire

tonă 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35 2.226,35

1.000 litri 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07 1.781,07

17 Cărbune și cocs GJ

17.1. utilizate în scopuri

comerciale

0,71 0,71 0,71 0,71 0,71

17.2. utilizate în scopuri

necomerciale

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42

18 Electricitate Mwh

18.1. Electricitate utilizată în

scop comercial

2,37 2,37 2,37 2,37 2,37

18.2. Electricitate utilizată în

scop necomercial

4,74 4,74 4,74 4,74 4,74

*) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate în consum casnic se înțelege gazele petroliere lichefiate, distribuite în butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt

acele butelii cu o capacitate de până la maximum 12,5 kg.

**) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizează.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la titlul VIII al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal)

Nr

crt.

Denumirea produsului U.M.

Acciza (lei/U.M.)

2022 2023 2024 2025 2026

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Lichid care conține nicotină ml 0,64 0,72 0,81 0,91 1,03

2

Tutunul conținut în produse

din tutun încălzit

kg 594,97 834,63 1.094,93 1.146,62 1.198,28
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.380 380 138

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este: 

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/


