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Lege nr. 112/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2015
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea
unor măsuri bugetare – MO nr. 0408 din 30 mai 2016
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articolul I
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41 din 30 septembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 733 din 30 septembrie
2015, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I, litera b2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b2) în momentul înscrierii candidaţilor la concursul pentru ocuparea postului de conducător al compartimentului financiar-contabil,
aceştia sunt obligaţi să facă dovada deţinerii certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de
Conturi. Atestarea se face gratuit, prin intermediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Modurile
de dobândire şi retragere a certificatului se stabilesc prin norme metodologice;
2. La articolul IV, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
(3) Prin excepţie de la prevederile art. 61 alin. (1), în cazul unităţilor administrativ-teritoriale care au consiliile locale dizolvate şi nu s-a putut reconstitui
consiliul local, în condiţiile legii, primarul poate aproba, prin dispoziţie, contractarea unui împrumut pentru asigurarea cofinanţării proiectelor care beneficiază
de fonduri externe nerambursabile de postaderare de la Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2007-2013, respectiv pentru asigurarea finanţării
cheltuielilor neeligibile asociate acestora.

3. Articolul V se modifică şi va avea următorul cuprins:
Articolul V
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:
1. La articolul 178, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim
brut pe ţară, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu
valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia datorată lunar se calculează asupra acestor baze de calcul.

2. La articolul 179, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61), cu următorul cuprins:
(61) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul persoanelor fizice care realizează, în cursul anului fiscal, exclusiv venituri din
investiţii şi/sau din alte surse, pentru care baza anuală de calcul se situează sub nivelul valorii a douăsprezece salarii de bază
minime brute pe ţară, pentru aceste venituri nu se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
3. La titlul V capitolul III, denumirea secţiunii a 10-a, precum şi articolele 180-183 se modifică și vor avea următorul cuprins:

Secţiunea a 10-a

Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri
de natura celor menţionate la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse sub nivelul
valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g)-o), pentru
care plata contribuţiei se suportă din alte surse
Art. 180. - (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate
la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte
surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază
minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din
alte surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate astfel:
a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul
reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească
contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni
consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia prevăzută la art. 181; sau
b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale
plata contribuţiei de asigurări sociale de de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 181, aplicând
sănătate prevăzute la art. 154 sau în
cota individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori
categoriile de persoane prevăzute la art.
salariul minim brut pe ţară.
153 alin. (1) lit. g)-o), pentru care plata
(2) Salariul de bază minim brut pe ţară, prevăzut la alin. (1), este salariul de bază
contribuţiei se suportă din alte surse
minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, la data
depunerii declaraţiei prevăzute la art. 181.

Contribuţia de asigurări sociale de
sănătate datorată de către persoanele
fizice care nu realizează venituri de
natura celor menţionate la art. 155 sau
care realizează venituri lunare exclusiv
din investiţii şi/sau din alte surse sub
nivelul valorii salariului de bază minim
brut pe ţară şi nu se încadrează în
categoriile de persoane exceptate de la

Depunerea declaraţiei

Art. 181. - (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) depun o declaraţie la
organul fiscal competent, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate.
(2) Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a
persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

Plata contribuţiei

Art. 182. - (1) În cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. a), plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate se efectuează lunar până la data de 25 inclusiv a fiecărei
luni, începând cu luna următoare depunerii declaraţiei prevăzute la art. 181, pe toată
perioada declarată conform art. 181.
(2) În cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. b), plata contribuţiei de asigurări sociale
de sănătate se efectuează la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 180 alin. (1)
lit. b).

Prevederi privind încetarea plăţii
contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate

Art. 183. - Persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1), care încep să realizeze venituri
de natura celor menţionate la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane
exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse,
depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit
evenimentul, o cerere în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia
de asigurări sociale de sănătate potrivit declaraţiei prevăzute la art. 181. Modelul
cererii se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

»
4. La articolul 456 alineatul (1), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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s)clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

5. La articolul 464 alineatul (1), litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:
s)terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

6. La articolul 469 alin. (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
c)mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

7. La articolul 476 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b)certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

8. La articolul 477, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la
bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

9. La articolul 485 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
b)persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art.
1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

10. La articolul 495, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
g)prin excepţie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor şi taxelor locale se aprobă prin dispoziţie a primarului, până la expirarea termenului prevăzut
la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale ori de către persoana

desemnată în condiţiile art. 55 alin. (81) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în cazul în care consiliul local este dizolvat şi primarul nu
îşi poate exercita atribuţiile ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii, ori în situaţia în care faţă de acesta au fost dispuse potrivit
legii penale măsuri preventive, altele decât cele care determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a atribuţiilor
prevăzute de lege. Dispoziţia primarului, respectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunoştinţă publică.

4. La articolul VIII, după alineatul (4) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) În situaţia în care problematica ce a făcut obiectul diferendului privind protecţia reciprocă a investiţiilor a fost gestionată de una sau mai multe instituţii sau
autorităţi publice locale, sumele plătite în condiţiile alin. (3) se recuperează ulterior de la acestea, în mod solidar, dacă s-a reţinut culpa mai multor instituţii sau
autorităţi publice locale, iar tribunalul arbitral nu a individualizat cuantumul sumelor datorate în funcţie de vinovăţia fiecăreia. Procedura de recuperare a acestor
sume, inclusiv prin posibilitatea eşalonării recuperării acestora, se stabileşte, pentru fiecare caz în parte, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al
ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Articolul II
Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate sau în
categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei pentru asigurarea socială de sănătate se suportă din alte surse, pentru care până la
data intrării în vigoare a prezentei legi au fost emise deciziile de impunere, pot depune la organul fiscal competent o cerere pentru
desfiinţarea deciziei începând cu luna următoare celei în care se depune cererea.
Articolul III
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I pct. 3, referitoare
la modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 495 lit. g),
precum şi prevederile art. II intră în vigoare la data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar nu
mai devreme de 3 zile de la publicare.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României,
republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
FLORIN IORDACHE
PREŞEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Bucureşti, 27 mai 2016.
Nr. 112.

