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ANEXA 1 
 

A M E N D A M E N T E A D M I S E 

 
la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

Nr. 

Crt. 

Text Senat 

 
Text act original 

Text Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.114/2018 

Amendamente 

propuse/autor 

Motivația 

1. LEGE 

pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a 

unor măsuri fiscal-bugetare, 

modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor 
termene 

 - Nemodificat  

2. Articol unic: Se aprobă Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr.1116 din 29 decembrie 2018 

 Art. I. – Se aprobă Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.114/2018 

privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr.1116 din 29 decembrie 2018, cu 

următoarele modificări şi 

completări: 
Autor: Comisia pentru industrii și 
servicii 

 

3.   
 

Art. 40 - (1) În perioada 2019-2021 se 

menţin în plată la nivelul 

acordat/cuvenit pentru luna 

1. - Articolul 40 se abrogă 

 

Autori: Deputați PNL Popescu Virgil, 

Bogdan Huțucă, Marilen Pirtea, 

Robert Sighiartău, Nicolae Neagu, 

Motivația autorilor 

amendamentului: 

Se propune eliminarea plafonării 

drepturilor şi indemnizaţiilor 

pentru veterani, deţinuţi politici, 

categorii sociale vulnerabile, care 

au suferit de pe urma regimului 
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  decembrie 2018 următoarele 

drepturi: 
a) indemnizaţiile prevăzute de 

Lucian Heiuș, Pavel Popescu, Romeo 

Nicoară, Bică Dănuț, Bumb Sorin, 

Stefan Ion 

communist și care sunt 

discriminați prin măsura adoptată 

de Guverm. 

Decretul-Lege nr. 118/1990 privind   

acordarea unor drepturi persoanelor   

persecutate din motive politice de   

dictatura instaurată cu începere de   

la 6 martie 1945, precum şi celor   

deportate în străinătate ori   

constituite în prizonieri, republicat,   

cu modificările şi completările   

ulterioare;   

b) drepturile prevăzute de Legea nr.   

49/1991 privind acordarea de   

indemnizaţii şi sporuri invalizilor,   

veteranilor şi văduvelor de război, cu   

modificările şi completările   

ulterioare, cu excepţia drepturilor   

prevăzute la art. 1;   

c) drepturile prevăzute de Legea nr.   

44/1994 privind veteranii de război,   

precum şi unele drepturi ale   

invalizilor şi văduvelor de război,   

republicată, cu modificările şi   

completările ulterioare, cu excepţia   

drepturilor prevăzute la art. 11;   

d) drepturile prevăzute de Legea nr.   

49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu   

modificările şi completările   

ulterioare;   

e) indemnizaţiile prevăzute de   

Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999   

privind acordarea unor drepturi   

persoanelor persecutate de către   

regimurile instaurate în România cu   

începere de la 6 septembrie 1940   

până la 6 martie 1945 din motive   
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  etnice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 189/2000, 

cu modificările şi completările 

ulterioare; 

f) indemnizaţiile prevăzute de Legea 

nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi 

acordarea unor drepturi persoanelor 

care au efectuat stagiul militar în 

cadrul Direcţiei Generale a 

Serviciului Muncii în perioada 1950- 

1961, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

g) indemnizaţia prevăzută de Legea 

nr. 109/2005 privind instituirea 

indemnizaţiei pentru activitatea de 

liber profesionist a artiştilor interpreţi 

sau executanţi din România, 

republicată; 

h) cuantumul indemnizaţiei 

preşedintelui Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice, prevăzută de 

Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea,

 organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice, republicată; 

i) indemnizaţia lunară, prevăzută la 

art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 

privind organizarea şi funcţionarea 

Academiei de Ştiinţe Agricole şi 

Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi 

a sistemului de cercetare-dezvoltare 

din domeniile agriculturii, 

silviculturii şi industriei alimentare, 

cu modificările şi completările 

ulterioare; 
j)        cuantumul       indemnizaţiilor 
acordate      membrilor     Academiei 
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  Române, membrilor Academiei 

Oamenilor de Ştiinţă din România, 

membrilor Academiei de Ştiinţe 

Medicale din România şi membrilor 

Academiei de Ştiinţe Tehnice din 

România; 

k) cuantumul sprijinului material 

acordat urmaşilor membrilor 

Academiei Române şi urmaşilor 

membrilor Academiei Oamenilor de 

Ştiinţă din România; 

l) ajutorul lunar  pentru  soţul  

supravieţuitor, acordat în temeiul 

Legii nr. 578/2004 privind acordarea 

unui ajutor lunar pentru  soţul 

supravieţuitor, cu modificările 

ulterioare; 

m) indemnizaţiile reparatorii lunare, 

potrivit art. 4 alin. (2) şi art. 7 din 

Legea nr. 226/2011 privind 

reparaţiile morale şi  materiale pentru 

fostele cadre militare active, 

îndepărtate abuziv din armată în 

perioada 23 august 1944-31 

decembrie 1961, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

n) indemnizaţiile şi bursele 

prevăzute de Ordonanţa de urgenţă  a 

Guvernului nr. 82/2006 pentru 

recunoaşterea meritelor personalului 

armatei participant la  acţiuni militare 

şi acordarea unor drepturi acestuia şi 

urmaşilor celui decedat, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 111/2007, 

cu modificările şi completările 

ulterioare. 
(2) În perioada 2019-2021, 
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  indemnizaţiile stabilite în baza Legii 

recunoştinţei pentru victoria 

Revoluţiei Române din Decembrie 

1989, pentru revolta muncitorească 

anticomunistă de la Braşov din 

noiembrie 1987 şi pentru revolta 

muncitorească anticomunistă din 

Valea Jiului- Lupeni - august 1977 

nr. 341/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, se acordă în 

cuantumul cuvenit sau aflat în plată 

în luna decembrie 2018. 
(3) În perioada 2019-2021, rentele 

viagere prevăzute la art. 64 din Legea 

educaţiei fizice si sportului nr. 

69/2000, cu modificările si 

completările ulterioare, se acordă în 

cuantumul aflat în plată în luna 

decembrie 2018. 

  

4.  Art. 46 - (1) Prin derogare de la 

prevederile art. 29 alin. (4) din Legea 

responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 

69/2010, republicată, prim-ministrul 

şi ministrul finanţelor publice 

semnează o declaraţie de răspundere 

prin care se atestă, exclusiv, 

corectitudinea şi integralitatea 

informaţiilor din Strategia fiscal- 

bugetară pentru perioada 2019-2021. 

(2) Prin derogare de la prevederile 

art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, 

republicată, prim - ministrul şi 

ministrul finanţelor publice   

semnează   o   declaraţie ce 

atestă exclusiv încadrarea 

proiectului de buget pe anul 2019 şi 

2. - Articolul 46 se abrogă 

 

Autori: Deputați PNL Popescu Virgil, 

Bogdan Huțucă, Marilen Pirtea, Robert 

Sighiartău, Nicolae Neagu, Lucian 

Heiuș, Pavel Popescu, Romeo Nicoară, 

Bică Dănuț, Bumb Sorin, Stefan Ion 

Motivația autorilor 

amendamentului: 

Se propune eliminarea 

art.46 prin care s-a 

modificat Legea 

resposabilităţii  fiscal- 

bugetare şi, astfel, ministrul 

Finanţelor şi Prim-ministrul 

semnează o declaraţie de 

răspundere prin care se 

atestă, exclusiv, 

corectitudinea   şi 

integralitatea informaţiilor 

din Strategia fiscal-bugetară 

pentru perioada 2019-2021 

(s-a eliminat conformitatea 

cu    „ţintele    sau   limitele 
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  perspectiva 2020-2022 în ţintele, 

obiectivele şi priorităţile asumate 

prin Strategia fiscal-bugetară pentru 

perioada 2019-2021. 

(3) Prevederile art. 30 alin. (5) din 

Legea nr. 69/2010, republicată, nu se 

aplică pentru planificarea bugetară pe 

anul 2019 şi perspectiva 2020- 2022. 

 pentru regulile fiscale şi 

respectarea principiilor 

responsabilităţii fiscal”). 

5.  Art. 49 - În perioada 1 ianuarie 2019- 

31 decembrie 2019 se suspendă 

aplicarea prevederilor Legii nr. 

509/2006 privind acordarea de miere 

de albine ca supliment nutritiv pentru 

preşcolari şi elevii din clasele I-IV din 

învăţământul de stat şi confesional, cu 

modificările ulterioare. 

3. - Articolul 49 se abrogă 

 

Autori: Deputați PNL Popescu Virgil, 

Bogdan Huțucă, Marilen Pirtea, Robert 

Sighiartău, Nicolae Neagu, Lucian 

Heiuș, Pavel Popescu, Romeo Nicoară, 

Bică Dănuț, Bumb Sorin, Stefan Ion 

Motivația autorilor 

amendamentului: 

Blocarea acestui program 

generează un impact nefavorabil 

atât pentru elevi, cât şi pentru 

apicultorii români. 

6.  Art. 57 - (1) Disponibilităţile 

Ministerului Sănătăţii provenite din 

încasarea veniturilor aferente 

contribuţiilor stabilite conform art. 367 

din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

până la data abrogării acestuia, 

existente la data de 31 decembrie 2018, 

se virează integral la bugetul de stat, 

potrivit mecanismului stabilit prin 

norme metodologice aprobate prin 

ordin al ministrului finanţelor publice 

în termen de 30 zile de la data intrării 

în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 
(2)    Restituirile    de    sume  aferente 
veniturilor   încasate   din contribuţiile 

4. - Articolul 57 se abrogă 

 

Autori: Deputați PNL Popescu Virgil, 

Bogdan Huțucă, Marilen Pirtea, Robert 

Sighiartău, Nicolae Neagu, Lucian 

Heiuș, Pavel Popescu, Romeo Nicoară, 

Bică Dănuț, Bumb Sorin, Stefan Ion 

Motivația autorilor 

amendamentului: 

Veniturile încasate în temeiul art. 

367 trebuie să finanţeze politici 

publice de sănătate, nu să 

alimenteze bugetul de stat. 
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  stabilite conform art. 367 din Legea nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se efectuează 

de la bugetul de stat conform 

procedurii de restituire prevăzute de 

normele metodologice aprobate prin 

ordin al ministrului finanţelor publice. 

(3) Cheltuielile finanţate până la data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă, din contribuţiile constituite 

ca venituri proprii ale Ministerului 

Sănătăţii, prevăzute de Legea nr. 

95/2006, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se vor finanţa 

de la bugetul de stat, cel puţin la nivelul 

plăţilor efectuate în anul 2018. 

  

7.  Art. 59 - Disponibilităţile Ministerului 

Tineretului şi Sportului provenite din 

încasarea veniturilor aferente cotei de 

1% din taxele şi accizele aplicate la 

nivel naţional pentru ţigarete, ţigări şi 

băuturi alcoolice, existente la data de 

31 decembrie 2018, se virează integral 

la bugetul de stat, potrivit 

mecanismului stabilit prin norme 

metodologice aprobate prin ordin al 

ministrului finanţelor publice în termen 

de 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

5. - Articolul 59 se abrogă 

 

Autori: Deputați PNL Popescu Virgil, 

Bogdan Huțucă, Marilen Pirtea, 

Robert Sighiartău, Nicolae Neagu, 

Lucian Heiuș, Pavel Popescu, Romeo 

Nicoară, Bică Dănuț, Bumb Sorin, 

Stefan Ion 

Cristina Prună deputat USR 

Motivația autorilor 

amendamentului: 

Eliminnarea acestui articol se 

impune deoarece politicile publce 

pentru tineret şi sport sunt cele 

mai slab finanţate din România, 

iar afectarea unei surse de venit 

va reprezenta practic desfiinţarea 

acestor domenii. 

8.  Art. 60 - Articolul 37 din Legea nr. 

318/2015 pentru înfiinţarea, 

organizarea   şi  funcţionarea Agenţiei 
Naţionale de Administrare a Bunurilor 

6. - Articolul 60 se abrogă 

 

Autori: Deputați PNL Popescu Virgil, 

Bogdan Huțucă, Marilen Pirtea, 

Motivația autorilor 

amendamentului: 

Se propune eliminarea art. 60 

pentru a păstra alocarea 



10 
 

 

  Indisponibilizate şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 961 din 24 

decembrie 2015, se abrogă. 

Robert Sighiartău, Nicolae Neagu, 

Lucian Heiuș, Pavel Popescu, Romeo 

Nicoară, Bică Dănuț, Bumb Sorin, 

Stefan Ion 

Cristina Prună deputat USR 

resurselor în forma adoptată de 

legiuitor 

9.  Art. 61 - Legea energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr. 123/2012, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 

2012, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 

7. - Articolul 61 se abrogă 

 

Autori: Deputați PNL Popescu Virgil, 

Bogdan Huțucă, Marilen Pirtea, 

Robert Sighiartău, Nicolae Neagu, 

Lucian Heiuș, Pavel Popescu, Romeo 

Nicoară, Bică Dănuț, Bumb Sorin, 

Stefan Ion 
Cristina Prună deputat USR 

Motivația autorilor 

amendamentului: 

Se propune eliminarea textelor 

menționate în cadrul art. 61 care 

au condus la impozitarea 

suplimentară a sect. energetic cu 

consecințe negative asupra 

producătorilor autohtoni și asupra 

consumatorilor maghiari. 

 Legea nr. 123/2012 

Art. 22: Funcţionarea pieţei 

reglementate de energie electrică 

---- 

1. La articolul 22, după alineatul (1) 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(11), cu următorul cuprins: 

"(11) Pentru perioada 1 martie 2019 

- 28 februarie 2022, pentru clienţii 

casnici furnizarea de energie electrică 

se realizează în condiţii reglementate, 

de către ANRE." 

  

 
Legea 123/2012 - Art. 22: 

Funcţionarea pieţei reglementate de 

energie electrică 

(2)Pe piaţa reglementată, autoritatea 

competentă are dreptul: 

d) să aprobe şi să publice tarifele 

aplicate de furnizorii de ultimă instanţă 

de energie electrică clienţilor prevăzuţi 

la art. 55 alin. (1) până la eliminarea 

tarifelor reglementate conform alin. 

(1); 

2. La articolul 22 alineatul (2), litera 

d) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 
 

"d) să aprobe şi să publice tarifele 

aplicate de furnizorii de ultimă instanţă 

clienţilor casnici pentru perioada 1 

martie 2019-28 februarie 2022." 
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Art. 28: Obligaţiile producătorilor 

3. La articolul 28, după litera b) se 

introduce o nouă literă, litera b1), cu 

următorul cuprins: 

"b1) să livreze furnizorilor de ultimă 

instanţă, în perioada 1 martie 2019- 

28 februarie 2022, energia electrică 

necesară asigurării consumului 

clienţilor casnici pentru care aplică 

tarife reglementate, în conformitate 

cu reglementările elaborate de 

ANRE;" 
 

4. La articolul 28, litera c) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"c) să oferteze public şi 

nediscriminatoriu pe piaţa 

concurenţială întreaga energie electrică 

rămasă disponibilă după îndeplinirea 

obligaţiei prevăzute la lit. b1)." 

 

5. La articolul 55, alineatul (1) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"Art. 55 - (1) Furnizorii de ultimă 

instanţă sunt obligaţi să asigure 

furnizarea de energie electrică, în 

condiţii de calitate şi la preţuri 

rezonabile, transparente, uşor 

comparabile şi nediscriminatorii 

conform reglementarilor ANRE, cu 

respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) 

şi (11), următoarelor categorii de 

clienţi: 

a) clienţii finali care, la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, nu şi-au 

exercitat dreptul la eligibilitate; 

  

---- 

 

 

 

 
Art. 28: Obligaţiile producătorilor 

c) să oferteze public şi 

nediscriminatoriu pe piaţa 

concurenţială întreaga energie electrică 

disponibilă; 

 
Art. 55: Clienţii furnizorilor de ultimă 

instanţă 

(1) Furnizorii de ultimă instanţă 

sunt obligaţi să asigure furnizarea de 

energie electrică, în condiţii de calitate 

şi la preţuri rezonabile, transparente, 

uşor comparabile şi nediscriminatorii, 

conform reglementărilor ANRE, cu 

respectarea prevederilor art. 22 alin. 

(1), următoarelor categorii de clienţi: 

a) clienţii finali care, la data intrării în 

vigoare a prezentei legi, nu şi-au 

exercitat dreptul de eligibilitate; 
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 b) clienţii casnici şi clienţii noncasnici 

cu un număr mediu scriptic de salariaţi 

mai mic de 50 şi o cifră de afaceri 

anuală sau o valoare totală a activelor 

din bilanţul contabil, conform 

raportărilor fiscale anuale, care nu 

depăşeşte 10 milioane euro. 

b) clienţii casnici şi clienţii noncasnici 

cu număr mediu scriptic de salariaţi 

mai mic de 50 şi o cifră de afaceri 

anuală sau o valoare totală a activelor 

din bilanţul contabil anual care nu 

depăşeşte 10 milioane de euro" 

 
 

6. La articolul 63, alineatul (3) se 

abrogă. 

 

 

 

7. La articolul 75 alineatul (1), litera 

c) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

 
 

"c) tarife/preţuri reglementate pentru 

furnizarea de energie electrică 

clienţilor prevăzuţi la art. 55 alin. (1) cu 

respectarea prevederilor art. 22, până la 

eliminarea acestora." 

 
8. La articolul 76, după alineatul (3) 

se introduc două noi alineate, 

alineatele (4) şi (5), cu următorul 

cuprins: 

"(4) Preţurile de vânzare ale 

producătorilor pentru clienţii casnici 

se stabilesc pe baza metodologiilor 

aprobate de ANRE la începutul 

fiecărui an. 

(5) Diferenţele de costuri de achiziţie 

din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor, 

nerecuperate          prin        preţurile 

  

Art. 63: Dreptul clienţilor finali de 

alegere a tarifelor 

(3) Clienţii finali nu mai pot reveni la 

tarife reglementate dacă  şi-au exercitat 

dreptul de eligibilitate. 

Art. 75: Tipurile de preţuri şi tarife. 

Fundamentarea acestora 

(1)Pentru activităţile desfăşurate în 

sectorul energiei electrice se aplică 

următoarele preţuri şi tarife: 

c) tarife/preţuri reglementate pentru 

furnizarea de energie electrică 

clienţilor prevăzuţi la art. 55 alin. (1), 

cu respectarea prevederilor art. 22, 

până la eliminarea acestora; 

 

Art. 76: Metodologiile de reglementare 

a preţurilor şi tarifelor 

---- 

 
 

---- 
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Art. 93: Contravenţii 

practicate, se vor recupera până la 

data de 30.06.2022, conform 

reglementărilor ANRE." 

 

9. La articolul 93, după punctul 47 se 

introduce un nou punct, punctul 48, 

cu următorul cuprins: 

"48. nerespectarea prevederilor art. 28 

lit. b1) şi c)." 

 

10. La articolul 93, după alineatul (2) 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(21), cu următorul cuprins: 

"(21) Contravenţia prevăzută la alin. (1) 

pct. 48 se sancţionează cu amendă în 

cuantum de 10% din cifra de afaceri a 

anului anterior aplicării sancţiunii 

contravenţionale." 

 

11. La articolul 104, alineatul (7) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(7) După adjudecarea concesiunii, în 

vederea desfăşurării activităţii, 

concesionarul solicită 

autorizaţiile/licenţele specifice 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Acesta are obligaţia să asigure şi 

furnizarea gazelor naturale în regim 

reglementat la clienţii casnici care nu 

şi-au exercitat dreptul de eligibilitate 

până la data eliminării preţurilor 

reglementate, scop pentru care are 

obligaţia să deţină şi licenţa pentru 

activitatea de furnizare de gaze 

naturale;         pentru         operatorul 
economic  care,  potrivit prevederilor 

  

---- 

 
Art. 93: Contravenţii 

---- 

 

 
 

Art. 104: Concesionarea serviciului 

public de distribuţie a gazelor naturale 

(7) După adjudecarea concesiunii, în 

vederea desfăşurării activităţii, 

concesionarul solicită 

autorizaţiile/licenţele specifice 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 
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Art. 124: Obligaţiile şi drepturile 

producătorului de gaze naturale 

 
---- 

legale, are obligaţia de a realiza 

separarea legală a activităţilor de 

distribuţie şi furnizare, operatorul 

economic afiliat acestuia deţine 

licenţa pentru activitatea de furnizare 

de gaze naturale şi are obligaţia să 

asigure furnizarea gazelor naturale în 

regim reglementat la clienţii casnici 

care nu şi-au exercitat dreptul de 

eligibilitate până la data eliminării 

preţurilor reglementate." 

 
12. La articolul 124, după alineatul 

(1) se introduc trei noi alineate, 

alineatele (11)-(13), cu următorul 

cuprins: 

"(11)  În  perioada  1  aprilie 2019-28 

februarie 2022, producătorii,  

inclusiv filialele acestora şi/sau 

afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de 

interes economic care desfăşoară atât 

activităţi de extracţie, cât şi activităţi 

de vânzare a gazelor naturale extrase 

de pe teritoriul României au obligaţia 

să vândă cu preţul de 68 lei/MWh 

cantităţile de gaze naturale rezultate 

din activitatea de producţie internă 

curentă către furnizori şi clienţi  finali 

eligibili. În această perioadă, 

producătorul are obligaţia să vândă 

cu prioritate către furnizori, în 

condiţii reglementate de ANRE, 

pentru asigurarea întregului necesar 

de  consum  al  clienţilor casnici, din 
producţia      curentă      şi/sau      din 
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 ---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
---- 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 174: Structura pieţei de gaze 

naturale 

 

---- 

 

 

 
 

Art. 181: Stabilirea structurilor de 

amestec 

 
---- 

depozitele de înmagazinare. 

(12) Producătorii, inclusiv filialele 

acestora şi/sau afiliaţii aparţinând 

aceluiaşi grup de interes economic 

care desfăşoară atât activităţi de 

extracţie cât şi activităţi de vânzare a 

gazelor naturale extrase de pe 

teritoriul României nu vor mai 

încheia contracte de vânzare cu 

livrare pe teritoriul României, la 

preţuri mai mari de 68 lei/MWh. 

Diferenţele de costuri de achiziţie din 

anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor, 

nerecuperate prin preţurile practicate, 

se vor recupera până la data de 30 

iunie 2022, conform reglementarilor 

ANRE. 
(13) Preţul de achiziţie plătit de 

furnizori pentru gazele din producţia 

internă curentă necesare pentru 

acoperirea consumului clienţilor 

finali nu poate depăşi valoarea de 68 

lei/MWh, indiferent de vânzător." 

 

13. La articolul 174, după alineatul 

(7) se introduce un nou alineat, 

alineatul (71), cu următorul cuprins: 

"(71) Prin excepţie de la alin. (7), 

clienţii casnici care şi-au exercitat 

dreptul de eligibilitate au dreptul să 

revină la furnizarea reglementată." 

 
14. La articolul 181, după alineatul 

(8) se introduce un nou alineat, 

alineatul (9), cu următorul cuprins: 

"(9) Prin derogare de la prevederile 

alin. (1)-(8), pentru perioada 
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Art. 194: Contravenţii 

 
 

---- 

 
 

Art. 195: Sancţiuni 

 
 

---- 

01.04.2019-28.02.2022, în 

conformitate cu reglementările 

proprii, ANRE va stabili o structură 

specifică de amestec import/intern 

pentru cantitatea de gaze naturale 

destinată asigurării consumului 

clienţilor finali noncasnici." 

 

15. La articolul 194, după punctul 42 

se introduce un nou punct, punctul 

43, cu următorul cuprins: 

"43. nerespectarea prevederilor art. 124 

alin. (11)-(13) de la articolul 124." 

 
16. La articolul 195, după alineatul 

(41) se introduce un nou alineat, 

alineatul (42), cu următorul cuprins: 

"(42) Prin derogare de la prevederile 

art. 8 alin. (2) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 

180/2002, contravenţia prevăzută la art. 

194 pct. 43 se sancţionează cu amendă 

în cuantum de 10% din cifra de afaceri 

a anului anterior aplicării sancţiunii 

contravenţionale." 

  

10.  Art. 66 - Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 688 

din 10 septembrie 2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

se modifică şi se completează după 

cum urmează: 

- Nemodificat 

 

 

 

 

 

8. La articolul 66 punctul 1) se 

modifică şi va avea următorul 
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1. La articolul 60, după punctul 4 se 

introduce un nou punct, punctul 5, cu 

următorul cuprins: 

"5. persoanele fizice, pentru veniturile 

realizate din salarii şi asimilate 

salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)- 

(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 

decembrie 2028 inclusiv, pentru care 

sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

a) angajatorii desfăşoară activităţi în 

sectorul construcţii care cuprind: 

(i) activitatea de construcţii definită la 

codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - 

Construcţii; 

 

(ii) domeniile de producere a 

materialelor de construcţii, definite de 

următoarele coduri CAEN: 

2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei 

plate; 

2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din 

ceramic; 

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor 

şi altor produse pentru construcţii din 

argilă arsă; 

2361 - Fabricarea produselor din beton 

pentru construcţii; 

2362 - Fabricarea produselor din ipsos 

pentru construcţii; 

2363 - Fabricarea betonului; 

2364 - Fabricarea mortarului; 

2369 - Fabricarea altor articole din 

beton, ciment şi ipsos; 

2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea 

pietrei; 
2223 - Fabricarea articolelor din 

cuprins: 

1. La articolul 60, după punctul 4 se 

introduce un nou punct, punctul 5, cu 

următorul cuprins: 

"5. persoanele fizice, pentru veniturile 

realizate din salarii şi asimilate 

salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)- 

(3), în perioada 1 ianuarie 2019-31 

decembrie 2028 inclusiv, pentru care 

sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

a) angajatorii desfăşoară activităţi în 

sectorul construcţii care cuprind: 

(i) activitatea de construcţii și 

întreținere a drumurilor definită la 

codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - 

Construcţii; 

(ii) domeniile de producere a 

materialelor de construcţii, definite de 

următoarele coduri CAEN: 

2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei 

plate; 

2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din 

ceramic; 

2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor 

şi altor produse pentru construcţii din 

argilă arsă; 

2361 - Fabricarea produselor din beton 

pentru construcţii; 

2362 - Fabricarea produselor din ipsos 

pentru construcţii; 

2363 - Fabricarea betonului; 

2364 - Fabricarea mortarului; 

2369 - Fabricarea altor articole din 

beton, ciment şi ipsos; 

2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea 

pietrei; 
2223 - Fabricarea articolelor din 
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  material plastic pentru construcţii; 

1623 - Fabricarea altor elemente de 

dulgherie şi tâmplărie pentru 

construcţii; 

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din 

metal; 

2511 - Fabricarea de construcţii 

metalice şi părţi componente ale 

structurilor metalice; 

0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi 

a pietrei pentru construcţii, extracţia 

pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a 

ardeziei; 

0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; 

-- 

 
711 - Activităţi de arhitectură, inginerie 

şi servicii de consultanţă tehnică; 

b) angajatorii realizează cifră de afaceri 

din activităţile menţionate la lit. a) în 

limita a cel puţin 80% din cifra de 

afaceri totală, calculată cumulat de la 

începutul anului, inclusiv luna în care 

aplică scutirea; 

c) veniturile brute lunare din salarii şi 

asimilate salariilor prevăzute la art. 76 

alin. (1)-(3), realizate de persoanele 

fizice pentru care se aplică scutirea, 

sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei 

lunar inclusiv şi sunt realizate în baza 

contractului individual de muncă; 

d) scutirea se aplică potrivit 

instrucţiunilor la ordinul comun al 

ministrului finanţelor publice, al 

ministrului muncii, familiei, protecţiei 

sociale şi persoanelor vârstnice şi al 

ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 

material plastic pentru construcţii; 

1623 - Fabricarea altor elemente de 

dulgherie şi tâmplărie pentru 

construcţii; 

2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din 

metal; 

2511 - Fabricarea de construcţii 

metalice şi părţi componente ale 

structurilor metalice; 

0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi 

a pietrei pentru construcţii, extracţia 

pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a 

ardeziei; 

0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; 

0899 – Alte activități extractive n c a 

 

711 - Activităţi de arhitectură, inginerie 

şi servicii de consultanţă tehnică; 

b) angajatorii realizează cifră de afaceri 

din activităţile menţionate la lit. a) în 

limita a cel puţin 80% din cifra de 

afaceri totală, calculată cumulat de la 

începutul anului, inclusiv luna în care 

aplică scutirea; 

c) veniturile brute lunare din salarii şi 

asimilate salariilor prevăzute la art. 76 

alin. (1)-(3), realizate de persoanele 

fizice pentru care se aplică scutirea, 

sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei 

lunar inclusiv şi sunt realizate în baza 

contractului individual de muncă; 

d) scutirea se aplică potrivit 

instrucţiunilor la ordinul comun al 

ministrului finanţelor publice, al 

ministrului muncii, familiei, protecţiei 

sociale şi persoanelor vârstnice şi al 

ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 
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  147 alin. (17), iar Declaraţia privind 

obligaţiile de plată a contribuţiilor 

sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate 

reprezintă declaraţie pe propria 

răspundere pentru îndeplinirea 

condiţiilor de aplicare a scutirii." 

 

 

 

2.La articolul 76 alineatul (3), litera 

h) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"h) bilete de valoare sub forma 

tichetelor cadou acordate potrivit legii, 

cu excepţia destinaţiilor şi limitelor 

prevăzute la alin. (4) lit. a), tichetelor 

de masă, voucherelor de vacanţă, 

tichetelor de creşă şi tichetelor 

culturale, acordate potrivit legii." 

 

3. La articolul 76 alineatul (3), după 

litera h) se introduce o nouă literă, 

litera i), cu următorul cuprins: 

"i) indemnizaţia de hrană şi 

indemnizaţia de vacanţă acordate 

potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 

153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările şi completările 

ulterioare." 

 

4. La articolul 105, alineatul (4) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 
"(4) În cazul persoanelor 

147 alin. (17), iar Declaraţia privind 

obligaţiile de plată a contribuţiilor 

sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate 

reprezintă declaraţie pe propria 

răspundere pentru îndeplinirea 

condiţiilor de aplicare a scutirii." 

 

Autori: Comisia pentru industrii și 

servicii 

 
- Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Nemodificat 

 



20 
 

 

  fizice/membrilor asocierilor fără 

personalitate juridică, cultivarea 

terenurilor cu soiuri de plante pentru 

producţia destinată furajării animalelor 

deţinute de contribuabilii respectivi 

pentru care venitul se determină pe 

baza normelor de venit şi a celor 

prevăzute la alin. (2) nu generează 

venit impozabil." 
 

5. La articolul 105, după alineatul (4) 

se introduce un nou alineat, alineatul 

(5), cu următorul cuprins: 

"(5) Metodologia de aplicare a 

prevederilor alin. (4) se stabileşte prin 

ordin al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale, cu avizul 

Ministerului Finanţelor Publice." 

 

6. La articolul 122 alineatul (4), 

literele a) şi c) şi alineatul (5) se 

modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

"(4) Nu se depune Declaraţia unică 

privind impozitul pe venit şi 

contribuţiile sociale datorate de 

persoanele fizice - cap. I, pentru 

următoarele categorii de venituri: 

a) venituri nete determinate pe bază de 

normă de venit, cu excepţia celor care 

au completat şi depus declaraţia 

prevăzută la art. 120 alin. (4); 

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

c) venituri din cedarea folosinţei 

bunurilor sub formă de arendă, a căror 

impunere este finală potrivit 

prevederilor art. 84 alin. (8), precum şi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

- Nemodificat 
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  venituri din cedarea folosinţei 

bunurilor pentru care chiria este 

exprimată în lei şi nu s-a optat pentru 

stabilirea venitului net anual în sistem 

real, iar la sfârşitul anului anterior nu 

îndeplinesc condiţiile pentru calificarea 

veniturilor în categoria veniturilor din 

activităţi independente; 

 

(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1)-(3) 

se completează şi se depune prin 

mijloace electronice de transmitere la 

distanţă, conform art. 79 din Legea nr. 

207/2015. cu modificările şi 

completările ulterioare." 

 

7. La articolul 125, alineatul (4) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(4) Asocierile, cu excepţia celor care 

realizează venituri din activităţi 

agricole impuse pe baza normelor de 

venit, au obligaţia să depună la organul 

fiscal competent, până la data de 15 

februarie a anului următor, declaraţii 

anuale de venit, conform modelului 

stabilit prin ordin al preşedintelui 

A.N.A.F., care vor cuprinde şi 

distribuţia venitului net/pierderii 

aferent asociaţilor." 
 

8. La articolul 133 alineatul (15), 

după litera b) se introduce o nouă 

literă, litera c), cu următorul  cuprins: 

"c)  bonificaţia  prevăzută  la  lit.  a) de 
care beneficiază persoanele fizice care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Nemodificat 
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  obţin venituri anuale pentru care exista 

obligaţia completării şi depunerii 

numai a declaraţiei prevăzute la art. 

120 se acordă de către organul fiscal." 

 

9. La articolul 133, după alineatul 

(15) se introduce un nou alineat, 

alineatul (151), cu  următorul cuprins: 

"(151) Procedura de acordare a 

bonificaţiei prevăzută la alin. (15) se 

stabileşte prin ordin al preşedintelui 

A.N.A.F." 

 

 

 

10. După articolul 138 se introduce 

un nou articol, articolul 1381, cu 

următorul cuprins: 

"Art. 1381: Prevederi speciale pentru 

domeniul construcţiilor 

(1) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 

decembrie 2028 inclusiv, pentru 

persoanele fizice care realizează 

venituri din salarii şi asimilate 

salariilor realizate în baza contractelor 

individuale de muncă încheiate cu 

angajatori care desfăşoară activităţi în 

sectorul construcţii şi care se 

încadrează în condiţiile prevăzute la 

art. 60 pct. 5, cota contribuţiei de 

asigurări sociale prevăzută la art. 138 

lit. a) se reduce cu 3,75 puncte 

procentuale. 
 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) 

 

 

 

 

- Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

9. Punctul 10 al articolului 66 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

10. După articolul 138 se introduce 

un nou articol, articolul 1381, cu 

următorul cuprins: 

"Art. 1381: Prevederi speciale pentru 

domeniul construcţiilor 

(1) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31 

decembrie 2028 inclusiv, pentru 

persoanele fizice care realizează 

venituri din salarii și asimilate 

salariilor realizate în baza contractelor 

încheiate cu angajatori/plătitori de 

venituri din salarii și asimilate 

salariilor care desfășoară activități în 

sectorul construcții și care 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. 
(2) Prevederile alin. (1) se aplică 
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  care datorează contribuţia la fondul 

de pensii administrat privat 

reglementat de Legea nr. 411/2004 

privind fondurile de pensii 

administrate privat, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, sunt scutite de la plata 

acestei contribuţii în limita cotei 

prevăzute la alin. (1). 
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică 

potrivit instrucţiunilor la ordinul 

comun al ministrului finanţelor 

publice, al ministrului muncii, familiei, 

protecţiei sociale şi persoanelor 

vârstnice şi al ministrului sănătăţii, 

prevăzut    la    art.    147    alin. (17)." 

 

 

 

11. La articolul 139 alineatul (1), 

după litera q) se introduce o nouă 

literă, litera r), cu următorul  cuprins: 

"r) indemnizaţia de hrană şi 

indemnizaţia de vacanţă acordată 

potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 

153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare." 

 

12. Articolul 140 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

"Art. 140: Baza de calcul al contribuţiei 

de asigurări sociale datorate de 

angajatori sau persoane asimilate 

acestora 
(1) Pentru persoanele fizice şi juridice 

potrivit instrucţiunilor la ordinul 

comun al ministrului finanţelor 

publice, al ministrului muncii, familiei, 

protecţiei sociale şi persoanelor 

vârstnice şi al ministrului sănătăţii, 

prevăzut la art. 147 alin. (17)." 

 

Autor: Comisia pentru industrii și 

servicii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Nemodificat 
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  care au calitatea de angajatori sau sunt 

asimilate acestora, baza lunară de 

calcul pentru contribuţia de asigurări 

sociale o reprezintă suma câştigurilor 

brute prevăzute la art. 139, realizate de 

persoanele fizice care obţin venituri din 

salarii sau asimilate salariilor asupra 

cărora se datorează contribuţia, pentru 

activitatea desfăşurată în condiţii 

deosebite, speciale sau în alte condiţii 

de muncă. 

(2) Nu se cuprind în baza lunară de 

calcul al contribuţiei de asigurări 

sociale datorate de angajatorii care 

desfăşoară activităţi în sectorul 

construcţii şi care se încadrează în 

condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 

veniturile din salarii şi asimilate 

salariilor realizate de persoanele fizice 

realizate în baza contractelor 

individuale de muncă încheiate cu 

aceşti angajatori, în perioada 1 ianuarie 

2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv." 
 

13. La articolul 142, litera r) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"r) biletele de valoare sub forma 

tichetelor de masă, voucherelor de 

vacanţă, tichetelor cadou, tichetelor de 

creşă, tichetelor culturale, acordate 

potrivit legii;" 

 

14. La articolul 146, alineatele (5) şi 

(51) se modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 
"(5) Calculul contribuţiei de asigurări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nemodificat 

 

 

 

 

 

 

 

- Nemodificat 
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  sociale datorate de către persoanele 

fizice care obţin venituri din salarii sau 

asimilate salariilor, precum şi de către 

instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d)-f) 

se realizează prin aplicarea cotelor 

stabilite potrivit art. 138 lit. a) sau art. 

1381 alin. (1) şi (2), după caz, asupra 

bazelor lunare de calcul prevăzute la 

art. 139, art. 143-145, după caz, în care 

nu se includ veniturile prevăzute la art. 

141 şi 142. 

(51) Contribuţia de asigurări sociale 

datorată de către persoanele fizice care 

obţin venituri din salarii sau asimilate 

salariilor, în baza unui contract 

individual de muncă cu normă întreagă 

sau cu timp parţial, calculată potrivit 

alin. (5), nu poate fi mai mică decât 

nivelul contribuţiei de asigurări sociale 

calculate prin aplicarea cotelor stabilite 

potrivit art. 138 lit. a) sau art. 1381, 

după caz, asupra salariului de bază 

minim brut pe ţară în vigoare în luna 

pentru care se datorează contribuţia de 

asigurări sociale, corespunzător 

numărului zilelor lucrătoare din lună în 

care contractul a fost activ." 

 
15. La articolul 146, după alineatul 

(54) se introduce un nou alineat, 

alineatul (55), cu următorul cuprins: 

"(55) În situaţia în care, prin hotărâre a 

Guvernului se utilizează, în aceeaşi 

perioadă, mai multe valori  ale 

salariului minim  brut  pe ţară, 

diferenţiat în funcţie de studii, de 

vechime sau alte criterii  prevăzute  de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Nemodificat 
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  lege, în aplicarea prevederilor alin. (51) 

se ia în calcul valoarea salariului 

minim brut pe ţară prevăzută pentru 

categoria de persoane pentru care se 

datorează contribuţia." 

 

 

 

16. La articolul 154 alineatul (1), 

după litera q) se introduce o nouă 

literă, litera r), cu următorul  cuprins: 

"r) persoanele fizice pentru veniturile 

din salarii şi asimilate salariilor în baza 

contractelor individuale de muncă 

încheiate cu angajatori care desfăşoară 

activităţi în sectorul construcţii şi care 

se încadrează în condiţiile prevăzute la 

art. 60 pct. 5, în perioada 1 ianuarie 

2019 - 31 decembrie 2028 inclusiv." 

 

 

 

 

 

17. La articolul 157 alineatul (1), 

după litera ş) se introduce o nouă 

literă, litera t), cu  următorul  cuprins: 

"t) indemnizaţia de hrană şi 

indemnizaţia de vacanţă acordate 

potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 

153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare." 

 

 

 

 

 

10. - Punctul 16 al articolului 66 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

16. La articolul 154 alineatul (1), 

după litera q) se introduce o nouă 

literă, litera r), cu următorul  cuprins: 

"r) persoanele fizice pentru veniturile 

din salarii şi asimilate salariilor în baza 

contractelor încheiate cu 

angajatori/plătitori de venituri din 

salarii și asimilate salariilor care 

desfăşoară activităţi în sectorul 

construcţii şi care se încadrează în 

condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, în 

perioada 1 ianuarie 2019 - 31 
decembrie 2028 inclusiv." 

 

Autor: Comisia pentru industrii și 

servicii 

 
- punctele 17-28 - Nemodificate 
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  18. La articolul 168, alineatul (51) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(51) Prevederile art. 146 alin. (51)-(55) 

se aplică în mod corespunzător." 
 

19. La articolul 170 alineatul (2), 

litera e) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

"e) venitul şi/sau câştigul din investiţii, 

stabilit conform art. 94-97. În cazul 

veniturilor din dobânzi se iau în calcul 

sumele încasate, iar în cazul veniturilor 

din dividende se iau în calcul 

dividendele distribuite şi încasate 

începând cu anul 2018;" 
 

20. Articolul 2203 se modifică şi va 

avea următorul cuprins: 

"Art. 2203: Cota contribuţiei 

asiguratorii pentru muncă 

(1) Cota contribuţiei asiguratorii pentru 

muncă este de 2,25%. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. 

(1), în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 

decembrie 2028 inclusiv, cota 

contribuţiei asiguratorii pentru muncă 

se reduce la nivelul cotei care se face 

venit la Fondul de garantare pentru 

plata creanţelor salariale constituit în 

baza Legii nr. 200/2006 privind 

constituirea şi utilizarea Fondului de 

garantare pentru plata creanţelor 

salariale, cu modificările ulterioare, în 

cazul angajatorilor care desfăşoară 

activităţi în sectorul construcţii şi  care 
se încadrează în condiţiile prevăzute la 
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  art. 60 pct. 5." 

 

21. La articolul 2204 alineatul (1), 

după litera k) se introduce o nouă 

literă, litera l), cu  următorul  cuprins: 

"l) indemnizaţia de hrană şi 

indemnizaţia de vacanţă acordate 

potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 

153/2017, cu modificările şi 

completările ulterioare." 

 

22. La articolul 2206, după alineatul 

(4) se introduce un nou alineat, 

alineatul (41), cu următorul cuprins: 

"(41) Prin excepţie de la prevederile 

alin. (4), în perioada 1 ianuarie 2019 - 

31 decembrie 2028 inclusiv, 

contribuţia asiguratorie pentru muncă 

încasată la bugetul de stat de la 

angajatorii care desfăşoară activităţi în 

sectorul construcţii şi care se 

încadrează în condiţiile prevăzute la 

art. 60 pct. 5 se distribuie integral la 

Fondul de garantare pentru plata 

creanţelor salariale constituit în baza 

Legii nr. 200/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare." 

 

23. La articolul 331, alineatul (6) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(6) Prevederile alin. (2) lit. c), d), e), 

f), i), j) şi k) se aplică până la data de 

30 iunie 2022 inclusiv." 

24. La articolul 342, alineatele (5), (6) 

şi (11)-(13) se abrogă. 
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  25. La articolul 343, alineatul (3) se 

abrogă. 

 

26. La articolul 343, alineatul (5) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(5) Acciza specifică exprimată în 

lei/1.000 de ţigarete se determină 

anual, pe baza preţului mediu ponderat 

de vânzare cu amănuntul, a procentului 

legal aferent accizei ad valorem şi a 

accizei totale al cărei nivel este 

prevăzut în anexa nr. 1. Această acciză 

specifică se aprobă prin ordin al 

ministrului finanţelor publice, care se 

publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, până la 1 martie. În 

perioada 1 ianuarie 2019 - 31 martie 

2019 acciza specifică pentru ţigarete 

este de 372,73 lei/1.000 ţigarete." 
 

27. La anexa nr. 1 de la titlul VIII - 

Accize şi alte taxe speciale, la 

numărul curent 6, coloanele 4-8 se 

modifică şi vor avea următorul 

cuprins: 

 

 

 

 

* Nivel aplicabil începând cu 1 ianuarie 

2019." 

 

28. La articolul 491, după alineatul 

(2) se introduce un nou alineat, 

alineatul (3), cu următorul cuprins: 

  

 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

produsului 

sau a grupei 

de produse 

 
 

U.M. 

Acciza (l ei/U.M.)     

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

"(...)         

Tutun prelucrat 

6. Ţigarete 
1.000 

ţigarete 
439,94 448,74 483,74* 500,80 529,00 539,58 
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  "(3) Dacă hotărârea consiliului local nu 

a fost adoptată cu cel puţin 3 zile 

lucrătoare înainte de expirarea 

exerciţiului bugetar, în anul fiscal 

următor, 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 ori se determină prin aplicarea unei 

cote procentuale, se aplică de către 

compartimentul de resort din aparatul 

de specialitate al primarului, nivelurile 

maxime prevăzute de prezentul cod, 

indexate potrivit prevederilor alin. (1)." 

  

11.   
 

Art. 68 - (1) Prin derogare de la 

prevederile art. 224 alin. (2) din Legea 

nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

persoanele fizice care îşi desfăşoară 

activitatea în baza contractelor 

individuale de muncă încheiate cu 

angajatori care desfăşoară activităţi în 

sectorul construcţii şi care se 

încadrează în condiţiile prevăzute la 

art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt asigurate 

în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 

decembrie 2028 în sistemul asigurărilor 

sociale de sănătate fără plata 

contribuţiei. 
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. 
(1) beneficiază în perioada 1 ianuarie 

11. Articolul 68 se modifică și va 

avea următorul cuprins: 

Art. 68 - (1) Prin derogare de la 

prevederile art. 224 alin. (2) din Legea 

nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

persoanele fizice care îşi desfăşoară 

activitatea în relație cu 

angajatori/plătitori de venituri din 

salarii și asimilate salariilor care 

desfăşoară activităţi în sectorul 

construcţii şi care se încadrează în 

condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, sunt asigurate în perioada 1 

ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 în 

sistemul asigurărilor sociale de sănătate 

fără plata contribuţiei. 
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. 
(1) beneficiază în perioada 1 ianuarie 
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  2019 - 31 decembrie 2028 de drepturile 

acordate din sistemul asigurărilor 

pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, sistemul asigurărilor 

pentru şomaj, conform legislaţiei în 

vigoare, inclusiv de concedii şi 

indemnizaţii de asigurări sociale de 

sănătate, fără plata de către angajatori a 

contribuţiei asiguratorii pentru muncă 

prevăzută de Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 
 

(3) Perioadele lucrate în sectorul 

construcţiilor de către persoanele 

prevăzute la alin. (1) constituie stagiu 

de cotizare pentru stabilirea dreptului 

la indemnizaţie de şomaj şi 

indemnizaţie pentru incapacitate 

temporară de muncă acordate în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

2019 - 31 decembrie 2028 de drepturile 

acordate din sistemul asigurărilor 

pentru accidente de muncă şi boli 

profesionale, sistemul asigurărilor 

pentru şomaj, conform legislaţiei în 

vigoare, inclusiv de concedii şi 

indemnizaţii de asigurări sociale de 

sănătate, fără plata de către 

angajatori/plătitori de venituri din 

salarii și asimilate salariilor a 

contribuţiei asiguratorii pentru muncă 

prevăzută de Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
(3) Perioadele lucrate în sectorul 

construcţiilor de către persoanele 

prevăzute la alin. (1) constituie stagiu 

de cotizare pentru stabilirea dreptului 

la indemnizaţie de şomaj şi 

indemnizaţie pentru incapacitate 

temporară de muncă acordate în 

conformitate cu legislaţia în vigoare.” 

 

 
Autor: Comisia pentru industrii și 

servicii 

12.  Art. 78 - Ordonanţa de urgentă a 

Guvernului nr. 33/2007 privind 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 

160/2012. cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi 
se completează după cum urmează: 

- Nemodificat  
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OUG 33/2007 - Art. 2: Finanţarea 

ANRE 

 

(3) Nivelul tarifelor şi contribuţiilor 

prevăzute la alin. (2) se stabileşte anual 

prin ordin al ANRE, în condiţiile legii, 

şi se publică în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

 

 

 
 

1. La articolul 2, alineatul (3) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

"(3) Nivelul tarifelor şi contribuţiilor 

prevăzute la alin.(2) se stabileşte anual 

prin ordin al preşedintelui ANRE, cu 

excepţia contribuţiei  băneşti percepute 

de la titularii de licenţe în domeniul 

energiei electrice,  al energiei electrice 

şi termice în cogenerare, al gazelor 

naturale, şi se publică în Monitorul 

Oficial al României, Partea 1." 

 

 
12. Punctul 1 al articolului 78 se 

modifică și va avea următorul 

cuprins: 

1. La articolul 2, alineatul (3) se 

modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„ (3) Nivelul tarifelor şi contribuţiilor 

prevăzute la alin. (2) se stabileşte anual 

prin ordin al preşedintelui ANRE, în 

condiţiile legii, şi se publică în 

Monitorul Oficial al României, Partea 

I. " 

 

Autor: Popescu Virgil, deputat PNL 

 

 

Art. 2: Finanţarea ANRE 

 
 

---- 

 

2. La articolul 2, după alineatul (3) se 

introduce un nou alineat, alineatul 

(31), cu următorul cuprins: 

"(31) Contribuţia  bănească percepută 

de la titularii de licenţe în domeniul 

energiei electrice, al energiei 

electrice şi termice în cogenerare 

pentru componenta energia electrică, 

al gazelor naturale este egală cu 2% 

din cifra de afaceri realizată de 

aceştia din activităţile ce fac obiectul 

licenţelor acordate de ANRE, cifră de 

afaceri calculată conform     

reglementărilor     ANRE 

aprobate prin ordin al preşedintelui 

ANRE cu avizul Comisiei Naţionale 

 

13. Punctul 2 al articolului 78 se 

abrogă 

 

Autor: Popescu Virgil, deputat PNL 
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  de Strategie şi Prognoză."   

13.   
Art. II. – (1) În termen de maximum 

90 de zile de la data intrării în vigoare 

a prezentei legi autoritatea 

competentă va elabora cadrul de 

reglementare care va asigura tranziția 

de la prevederile art. 61 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

114/2018 la noile prevederi 

legislative, astfel încât tranziția să nu 

producă un efect negativ asupra 

entităților care își desfașoară 

activitatea pe piața de energie 

electrică și gaze naturale. 

(2) Până la elaborarea cadrului de 

reglementare prevazut la alin 1, 

prevederile abrogate prin prezenta 

lege, își păstrează valabilitatea. 

Motivația autorilor 

amendamentului: 

În vederea neutralizării 

potențialelor efecte negative care 

ar putea impacta, de exemplu, 

planurile de investiții, situațiile 

financiare ale operatorilor 

economici, făcute pe baza 

cadrului legislativ în vigoare de la 

data întocmirii acestora, cu efecte, 

inclusiv, asupra consumatorului 

final (siguranța în alimentarea cu 

energie electrică, instabilitatea în 

contractarea pe termen mediu și 

lung), este necesară asigurarea 

unei perioade de tranziție de la 

vechile prevederi legale la noile 

prevederi. 

 

Autori: Deputați PNL Popescu Virgil, 

Bogdan Huțucă, Marilen Pirtea, 

Robert Sighiartău, Nicolae Neagu, 

Lucian Heiuș, Pavel Popescu, Romeo 

Nicoară, Bică Dănuț, Bumb Sorin, 

Stefan Ion 

 

 


