
PARLAMENTUL ROMANIEI

SEN AT

LEGE
pentru modificarea $i completarea Ordonantei de urgenfa a Guvernului 

nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investifulor publice 

a unor masuri flscal-bugetare, modificarea completarea unor acte 

normative prorogarea unor termene

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Articol unic.- Ordonan{a de urgenja a Guvemului nr.114/2018 privind 

instituirea unor masuri m domeniul investitiilor publice §i a unor masuri fiscal- 

bugetare, modificarea §i completarea unor acte normative §i prorogarea unor termene, 
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, 
cu modificarile §1 complet^ile ulterioare, se modifica §i se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. La articolul 66, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, pctl\ cu 

urmatorul cuprins:
l\ La articolul 60, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, pct.6, cu

urmatorul cuprins:
6. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii §i asimilate 

salariilor prevazute la art.76 alin.(l) - (3), in perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 

2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite urmatoarele condi^ii:
a) angajatorii desfa§oara activita^i in sectorul agricol definite de 

urmatoarele coduri CAEN:
1. Cod CAEN 01: Agricultura, vanatoare §i servicii anexe
Oil- Cultivarea plantelor nepermanente
012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente
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013 - Cultivarea plantelor pentru inmullire 

014 - Cre$terea animalelor
015 - Activitaji in feme mixte (cultura vegetala combinata cu cre^terea

animalelor)
016 - Activitati auxiliare agriculturii §i activita^i dupa recoltare
017 - Vanatoare, capturarea cu capcane a vanatului §i activitaji de

servicii anexe vanatorii
2. Cod CAEN 02: Silvicultura §i exploatare forestiera 

021 - Silvicultura §i alte activitati forestiere
0210 - Silvicultura §i alte activitati forestiere
3. Cod CAEN 031: Pescuitul
4. Cod CAEN 10: Industria alimentara
b) prevederile punctului 5 lit.b) - d) se aplica in mod corespunzator.

2. La articolul 66, dupa punctul 10 se introduce un nou punct, pct.l0\ cu 

urmatorul cuprins:
10‘. Dupa articolul 138' se introduce un nou articol, art.138^, cu umatorul

cuprms:
2

Art.138 - Prevederi speciale pentru domeniul agriculturii:
(1) In perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru 

persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii §i asimilate salariilor realizate in 

baza contractelor de munca incheiate cu angajatori care desfa§oara activitati in 

sectorul agricol §i care se incadreaza in conditiile prevazute la art.60 pct.6, cota 

cpntributiei de asigurari sociale prev^ta la art.138 lit.a) se reduce cu 3,75% puncte 

procentuale.
(2) Prevederile art.138^ alin.(2) §i (3) se aplica in mod corespimzator §i 

persoanelor fizice prevazute la alin.(l).

3. La articolul 66 punctul 12, dupa alineatul (2) al articolului 140 se 

introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:
(3) Prevederile alin.(2) se aplica §i angajatorilor care desfa§oara activitati in 

sectorul agricol §i care se incadreaza in conditiile prev^ute la art.60 pct.6, in 

perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028 inclusiv.
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4, La articolul 66 punctul 14, alineatele (5) §i (5^) ale articolului 146 se 

modifica §i vor avea urmatorul cuprins:
(5) Calculul contribu{iei de asigurari sociale datorate de catre persoanele 

fizice care obtin venituri din salarii sau asimilate salariilor precum §i de catre 

institutiile prevazute la art. 136 lit.d) - f) se realizeaza prin aplicarea cotelor stabilite, 
potrivit art.138 lit.a), art.138 alin.(l) (2) sau art.138 alm.(l), dupa caz, asupra 

bazelor lunare de calcul prevazute la art.139, art.143 - 145, dupa caz, in care nu se 

includ veniturile prevazute laart.141 §i 142.
(5^) Contribujia de asigurari sociale datorata de catre persoanele fizice care 

objin venituri din salarii sau asimilate salariilor, in baza unui contract individual de 

munca cu norma intreaga sau cu timp partial, calculata potrivit alin.(5), nu poate fi 
mai mica decat nivelul contributiei de asigur&'i sociale calculate prin aplicarea 

cotelor stabilite potrivit art.138 lit.a), art.138 sau art.138 , dupa caz, asupra salariului 
de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributia de 

asigur^ sociale, corespunzator numarului zilelor lucratoare din luna in care 

contractul a fost activ.

5. La articolul 66, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, pct.l6\ cu 

urmatorul cuprins:
16^ La articolul 154, dupa litera r) a alineatului (1) se introduce o noua 

litera, lit.r^), cu urmatorul cuprins:
r^) persoanele fizice pentru veniturile din salarii §i asimilate salariilor in 

baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfa§oara 

activitati in sectorul agricol ?! care se incadreaza in conditiile prevazute la art.60 

pct.6, in perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028 inclusiv.

6. La articolul 66 punctul 20, dupa alineatul (2) al articolului 220^ se 

introduce un nou alineat, alin.(3), cu urmatorul cuprins:
(3) Prevederile alin.(2) se aplica in mod corespunzator §i angajatorilor care 

desfa§oara activitaji in sectorul agricol §i care se incadreaza in condi^iile prevazute la 

art.60 pct.6.

7. La articolul 66, dupa punctul 22 se introduce un nou punct, pct.22\ cu 

urmatorul cuprins:
22\ La articolul 220^, dupa alineatul (4^) se introduce un nou alineat, 

alin.(4 ), cu urmatorul cuprins:
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(4 ) Prevederile alin.(4 ) se aplica in mod corespunzator §i angajatorilor 

care desfa§oara activitati in sectorul agricol care se incadreaza in condijlile 

prevazute la art.60 pct.6.

8. La articolul 68, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(l^), 
cu urmatorul cuprins:

(l')Prevederile alm.(l) se aplica in mod corespimzator §i persoanelor fizice 

care i§i desfa^oara activitatea in baza contractelor individuale de munca incheiate cu 

angajatori care desf^oara activitati in conditiile prevazute la art.60, pct.6 din Legea 

nr.227/2015, cu modificMle §i completarile ulterioare, in perioada 1 ianuarie 2022 - 
31 decembrie 2028.

9. La articolul 68, alineatele (2) $i (3) se modifica §i vor avea urmatorul
cuprins:

(2) Persoanele fizice prev^ute la alin.(l) §i (1^) beneficiaza pe perioada 1 

ianuarie 2019-31 decembrie 2028, respectiv 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028, de 

drepturiie acordate de sistemul asigurarilor pentru accidente de munca §i boli
profesionale, sistemul asigur^lor pentru §omaj, conform legislatiei in vigoare, 
inclusiv de concediu §i indemnizatie de asigurari sociale de sanatate, fara plata de 

catre angajatori a contributiei asiguratorii pentru munca prevazuta de Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modiflc^ile §1 complet^ile ulterioare.
(3) Perioade lucrate in sectorul constructiilor §i in sectorul agricol de catre 

persoanele prevazute la alin.(l) §i (1*) constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea 

dreptului de indemnizatie de |omaj §i indemnizatie pentru incapacitate temporara de 

mimca acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.

10. La articolul 71, alineatele (2) $i (3) se modifica vor avea urmatorul
cuprins:

(2) In perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul 
constructiilor, §i in perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul 
agricultura, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi de minimum 

3000 lei limar, &a a include indemnizatiile, sporurile §i alte adaosuri, pentru un
program de lucru in medie de 167,333 ore pe luna.

(3) Prevederile alin.(l) §i (2) se aplica exclusiv domeniilor de activitate 

prevazute la art.60 pct.5 §i 6 din Legea nr.227/2015, cu modificarile §i comple&ile 

ulterioare.
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11. La articolul 81, punctul 2, alineatul (3) al articolului 30 se moditica §i va 

avea urmatorul cuprins:
(3) Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii §i asimilate salariilor 

in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfa§oara 

activitaji in sectoarele constructii sau agricultura §i se incadreaza in condi^iile 

prevazute la art.60 pct.5 §i pct.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile §i comple&ile ulterioare, sunt exceptate de la prevederile alin.(l) in 

perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028, respectiv 1 ianuarie 2022 - 31 

decembrie 2028.
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

conditiile articolului 75 alineatui (2) teza a 111-a din Constitufia Romaniei, 
republicata.

p. PRE§EDINTELE SENATULUI
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