
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT

LEGE
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.l 14/2018 

privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fîscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor

termene

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.l 14/2018 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 modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 66, după punctul 1 se introduce un nou punct, pct.U, cu 
următorul cuprins:

1*. La articolul 60, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct.6, cu următorul
cuprins:

6. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor 
prevăzute la art.76 alin (1) - (3), în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028 
inclusiv, pentru care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul agricol definite de următoarele coduri
CAEN:

1. Cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare şi servicii anexe
011 - Cultivarea plantelor nepermanente
012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire
014 - Creşterea animalelor
015 - Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
017 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe

vânătorii
2. Cod CAEN 02: Silvicultură şi exploatare forestieră 
021 - Silvicultura şi alte activităţi forestiere
0210 - Silvicultura şi alte activităţi forestiere
3. Cod CAEN 031: Pescuitul
4. Cod CAEN 10: Industria alimentară
b) prevederile punctului 5 lit.b) - d) se aplică în mod corespunzător.
2. La articolul 66, după punctul 10 se introduce un nou punct, pct.lO^ cu 

următorul cuprins:
10^ După articolul 138* se introduce un nou articol, art.138^, cu următorul cuprins: 
Alt. 138^ - Prevederi speciale pentru domeniul agriculturii:
(1) în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele 

fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor
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de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi care se 
încadrează în condiţiile prevăzute la art.60 pct.6, cota contribuţiei de asigurări sociale 
prevăzută la art.138 lit.a) se reduce cu 3,75% puncte procentuale.

(2) Prevederile art.138^ alin.(2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor 
fizice prevăzute la alin.(l).

3. La articolul 66 punctul 12, după alineatul 2 al articolului 140 se introduce 
un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins:

(3) Prevederile alin.(2) se aplică şi angajatorilor care desfăşoară activităţi în 
sectorul agricol şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art.60 pct.6, în perioada 
1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028 inclusiv.

4. La articolul 66 punctul 14, alineatele (5) şi (5^) ale articolului 146 se modifică 
şi vor avea următorul cuprins;

(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către persoanele fiziee 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), art.138’ 
alin.(l) şi (2) sau art.138^ alin.(l), 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.

(5*) 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), art.138’ sau art.138^, 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 luna în care contractul a fost activ.

5. La articolul 66, după punctul 16 se introduce un nou punct, pct.l6’, cu 
următorul cuprins;

16’. La articolul 154, după litera r) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, lit.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 agricol şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art.60 pct.6, în perioada 
1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028 inclusiv.

6. La articolul 66 punctul 20, după alineatul (2) al articolului 220^ se introduce 
un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins;

(3) Prevederile alin.(2) se aplică în mod corespunzător şi angajatorilor care 
desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la 
art.60 pct.6.

7. La articolul 66, după punctul 22 se introduce un nou punct, pct.22^ cu 
următorul cuprins:

22’. La articolul 220^, după alineatul (4’) se introduce un nou alineat, alin.(4^), cu 
următorul cuprins;

(42) Prevederile alin.(4’) se aplică în mod corespunzător şi angajatorilor care 
desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la 
art.60 pct.6.

8. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l’), cu
următorul cuprins;
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(1^) Prevederile aiin.(l) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor fizice care îşi 
desfăşoară activitatea în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori 
care desfăşoară activităţi în condiţiile prevăzute la art.60, pct.6 din Legea nr.227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028.

9. La articolul 6S, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins;

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin.(l) şi (L) beneficiază pe perioada 1 ianuarie 
2019-31 decembrie 2028, respectiv 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028, de drepturile 
acordate de sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, sistemul 
asigurărilor pentru şomaj, conform legislaţiei în vigoare, inclusiv de concediu şi 
indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, fără plata de către angajatori a contribuţiei 
asigurătorii pentru muncă prevăzută de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.

(3) Perioade lucrate în sectorul construcţiilor şi în sectorul agricol de către 
persoanele prevăzute la alin.(l) şi (L) constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea 
dreptului de indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de 
muncă acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

10. La articolul 71, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

(2) în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul 
construcţiilor, şi în perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul 
agricultură, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3000 lei 
lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program de lucru 
în medie de 167,333 ore pe lună.

(3) Prevederile alin.(l) şi (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute 
la art.60 pct.5 şi 6 din Legea nr.227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

11. La articolul 81, punctul 2, alineatul 3 al articolului 30 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:

(3) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor în baza 
contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în 
sectoarele construcţii sau agricultură şi se încadrează în condiţiile prevăzute la art.60 pct.5 
şi pct.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin.(l) în perioada 1 ianuarie 2019 - 
31 decembrie 2028, respectiv 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2028.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din.....
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României

Preşedintele Camerei Deputaţilor 
Ludovic ORBAN

cu respectarea

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din.........cu respectarea
prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României 

Preşedintele Senatului 
Anca Dana DRAGII
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