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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU INDUSTRII ȘI SERVICII 
Tel: 021.316.03.43.      Fax: 021.315.34.01.      E-mail: cp03@cdep.ro 

 
 

Bucureşti, 20.04.2021 
                                                                Nr.4c-3/210/2019 

       
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

  În conformitate cu prevederile art.95  şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii a fost 

sesizată pentru aviz, în procedură de urgenţă, care va fi transmis Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, care sunt sesizate în fond, cu proiectul de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, transmisă cu adresa nr. P.L.x. 252/2019 din 3 iunie  2019, 

înregistrat la comisie sub nr.4c-3/210 din 4 iunie 2019. 

  Consiliul Economic şi Social, cu avizul nr.1791/16.04.2019, avizează favorabil 

proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri. 

  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.303/17.04.2019, avizează favorabil proiectul de lege, 

cu observaţii şi propuneri. 

  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă proiectul de lege în data 28 mai 

2019, în condiţiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, a Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi 

a Legii nr.53/2003 - Codul muncii. Modificările vizează, între altele, înfiinţarea Registrului electronic 

de evidenţă a zilierilor, la data de 20 decembrie 2019, ca singura modalitate de transmitere a datelor 

privind evidenţa zilierilor, precum şi includerea unor noi activităţi/domenii de activitate, în cuprinsul 

categoriilor de activităţi în care se poate presta muncă cu caracter necalificat, ocazional. Se propune 

eliminarea remuneraţiilor zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata contribuţiei de 

asigurări sociale. De asemenea, sunt vizate modificări cu privire la perioada în care zilierii 

beneficiază de calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi acordarea 
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unui concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile pentru salariatele care urmează o procedură 

de fertilizare „in vitro”. 

  Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din 20 aprilie 2021. 

  Membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative, cu amendamentele admise cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul aviz.  

  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și ale 

art.91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare Camera Deputaților este Cameră decizională. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

SÁNDOR BENDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consilier parlamentar    Fulga Ovidiu  
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                   Anexă 

PLx 252/2019 

Amendamente admise la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative  

Nr. 
Crt. 

OUG Nr.26/2019 Text adoptat de Senat Amendamente admise 
(Autorul amendamentului) 

Motivaţie 

1.  TITLUL LEGII 
LEGE 

Privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2019 

pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative  

Nemodificat  

2.   Articol unic.- Se aprobă ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.26  din 16 
aprilie 2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative,  
publicată în Monitorul Oficial al 
României,  Partea I, nr. 309 din 19 
aprilie 2019. 

Articol unic. - Se aprobă ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.26  din 16 
aprilie 2019 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative,  
publicată în Monitorul Oficial al 
României,  Partea I, nr. 309 din 19 
aprilie 2019, cu următoarele 
modificări şi completări: 

Conform  
normelor de 
tehnică legislativă 

3.  TITLUL ORDONANȚEI 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ a 
Guvernului nr. 26 /2019 pentru 

modificarea și completarea unor acte 
normative  

 Nemodificat  

4.  Art.I. - Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 
privind exercitarea unor activităţi cu 
caracter ocazional desfăşurate de 
zilieri, republicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr.947 din 22 

 Nemodificat  
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decembrie, cu modificările şi 
comletările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:  

5.   1. La articolul I, înaintea punctului 1 
se introduce un nou punct cu 
următorul cuprins: 
”- La articolul 1 alineatul (1), litera c) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
c) registru de evidenţă a zilierilor, 
denumit în continuare Registru - 
registru cu regim special, pe suport 
hârtie sau electronic, cu transmitere 
online sau păstrat la sediul 
beneficiarului, întocmit zilnic pentru a 
ţine evidenţa zilierilor;” 
 
Deputat Bende Sándor - U.D.M.R. 

La elaborarea OUG, deși 
intenția a fost de 
redenumire a Registrului 
de evidență în Registrul 
electronic de evidență a 
zilierilor, modificarea nu 
a fost operată și la nivelul 
termenilor definiți la art. 
1 alin. (1). Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă se 
impune corelarea 
termenilor definiți cu cei 
utilizați în cuprinsul 
actului normativ.  

Punctele din cadrul art. I 
se vor renumerota 
corespunzător. 

6. 1. La articolul 1 alineatul (3), litera a) 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
 
"a) serviciilor de gospodărire comunală 
gestionate direct de consiliile locale şi a 
grădinilor botanice din subordinea 
universităţilor, pentru activităţile 
prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. g) şi i);" 
 
 
 
 

 2.  La articolul I punctul 1 se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
„1. La articolul 1, alineatul (3) se 
modifică și va avea următorul 
cuprins: 
(3) Instituţiile publice prevăzute la 
art. 2 pct. 30 din Legea nr. 500/2002 
privind finanțele publice, cu 
modificările și completările 
ulterioare, la art. 2 pct. 39 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale cu modificările și 
completările ulterioare, precum și 

Reformulare necesară pentru 
corectitudine și pentru a 
include ADI în sfera 
beneficiarilor legii.  
Textul alin. (3) din Legea nr. 
52/2011 este următorul: 
”(3)Instituţiile publice nu au 
calitatea de beneficiari în 
sensul prevăzut de prezenta 
lege, cu excepţia: (..)”, aici 
fiind prevăzute serviciile de 
gospodărie comunală (în 
mod corect acestea ar fi, așa 
cum au fost redenumite încă 
din 2006) gestionate direct 
de consiliile locale 
(excluzând, de exemplu, 
cele gestionate de ADI), 
grădinile botanice din 
subordinea universităților și 
la cele prevăzute la lit. c) 
(Academia de Ştiinţe 
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asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară care gestionează 
direct serviciile de utilităţi publice în 
conformitate cu art. 28 din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare, pot avea calitatea de 
beneficiari în sensul prevăzut de 
prezenta lege dacă desfășoară 
activități prevăzute la art. 13 alin. (1) 
și în limita bugetelor aprobate 
conform legii.” 
 
Deputat Bende Sándor - U.D.M.R. 
 
 
 
 

Agricole şi Silvice 
"Gheorghe Ionescu-Şişeşti" 
şi la institutele, centrele şi 
staţiunile de cercetare-
dezvoltare aflate în 
subordinea sa, Institutul de 
Stat pentru Testarea şi 
înregistrarea Soiurilor, 
precum şi oficiile de studii 
pedologice şi agrochimice 
judeţene), pentru domeniile 
prevăzute la art. 13 alin. (1) 
lit. a)-c);” 
Prevederea este restrictivă 
pentru că pe de o parte 
golește de o parte importantă 
de conținut reglementările 
privind zilierii, dar mai ales 
pentru că pe de altă parte 
este ilogică în sens 
legislativ. Astfel, deși 
grădinile botanice ar avea 
dreptul să apeleze la zilieri, 
lit. l) (”activităţi ale 
grădinilor zoologice, 
botanice şi ale rezervaţiilor 
naturale”) nu este activitate 
permisă. De asemenea sunt 
excluse unități cum ar fi 
grădinile zoologice publice, 
rezervațiile naturale (câte 
sunt private din acestea?) 
sau instituțiile de spectacole.  
Domeniul de activitate /de 
funcționare ar trebui să fie 
cel determinant în stabilirea 
dreptului de a angaja zilieri, 
și nu neapărat clasificarea 
entității ca făcând parte sau 
nu din administrația publică. 

7. 2. La articolul 1 alineatul (3), literele b) 
şi d) se abrogă. 

 3. La articolul I, punctul 2  
se abrogă. 
 
Deputat Bende Sándor - U.D.M.R. 
 

 

8. 3. La articolul 4, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

 4. La articolul I punctul 3, se 
modifică și va avea următorul 

Enumerarea 
speciilor de 
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"(4) Niciun zilier nu poate presta activităţi 
pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă 
mai lungă de 90 de zile cumulate pe 
durata unui an calendaristic, cu excepţia 
zilierilor care prestează activităţi în 
domeniul agriculturii, creşterii 
animalelor în sistem extensiv prin 
păşunatul sezonier al ovinelor, 
bovinelor, cabalinelor, activităţi 
sezoniere în cadrul grădinilor botanice 
aflate în subordinea universităţilor 
acreditate, precum şi în domeniul viticol; 
în cazul acestora, perioada nu poate 
depăşi 180 de zile cumulate pe durata 
unui an calendaristic." 

cuprins: 
„3. La articolul 4, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(4) Niciun zilier nu poate presta 
activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o 
perioadă mai lungă de 90 de zile 
cumulate pe durata unui an 
calendaristic, cu excepţia zilierilor care 
prestează activităţi în domeniul 
agriculturii, creşterii animalelor în 
sistem extensiv prin păşunat sezonier, 
activităţi sezoniere în cadrul grădinilor 
botanice aflate în subordinea 
universităţilor acreditate, precum şi în 
domeniul viticol; în cazul acestora, 
perioada nu poate depăşi 180 de zile 
cumulate pe durata unui an 
calendaristic.” 
 
Deputat Bende Sándor - U.D.M.R. 

animale este în 
mod artificial 
restrictivă, spiritul 
reglementării fiind 
acela de a permite 
angajarea de zilieri 
în sectorul creșterii 
animalelor pentru 
activități de 
pășunat sezonier, 
indiferent dacă 
este vorba despre 
ovine, bubaline 
sau caprine 
(acestea din urmă 
omise din 
enumerare). 

9. 4. După articolul 4 se introduce un nou 
articol, articolul 41 cu următorul 
cuprins: 
"Art. 41 
La data de 20 decembrie 2019 se 
înfiinţează Registrul electronic de 
evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate 
de transmitere a datelor privind evidenţa 
zilierilor. Sistemul informatic aferent 
Registrului electronic de evidenţă a 
zilierilor se achiziţionează de Inspecţia 
Muncii, în condiţiile legii. Metodologia 

 Nemodificat  
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de întocmire şi transmitere a registrului 
electronic de evidenţă a zilierilor, precum 
şi înregistrările care se efectuează în 
acesta se stabilesc prin ordin al 
ministrului muncii şi justiţiei sociale, 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, în termen de 60 de zile de la 
înfiinţarea registrului electronic de 
evidenţă a zilierilor." 

10. 5. La articolul 5 alineatul (2), literele 
a)-c) se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
"a) să înfiinţeze, să completeze şi să 
transmită Registrul electronic de 
evidenţă a zilierilor conform 
metodologiei şi modelului stabilite prin 
ordinul ministrului muncii şi justiţiei 
sociale; 
 
 
 
 
b) să transmită Registrul electronic de 
evidenţă a zilierilor inspectoratului 
teritorial de muncă, zilnic, înainte de 
începerea activităţii de către fiecare 
persoană care urmează să se afle într-
un raport de muncă cu beneficiarul; 
 
 
c) să prezinte Registrul electronic de 
evidenţă a zilierilor organelor de control 

 5. La articolul I punctul 5, literele a)-
c) ale alineatului (2) al articolului 5 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a 
zilierilor pe suport hârtie/în format 
electronic, sau să înfiinţeze, să 
completeze şi să transmită Registrul 
electronic de evidenţă a zilierilor 
conform metodologiei şi modelului 
stabilite prin ordinul ministrului 
muncii şi justiţiei sociale.  
b) să completeze și să păstreze 
Registrul de evidenţă a zilierilor pe 
suport hârtie/electronic la sediul 
beneficiarului şi/sau la punctele de 
lucru, după caz, respectiv să 
transmită Registrul electronic de 
evidenţă a zilierilor, lunar, 
inspectoratului teritorial de muncă; 
c) să prezinte Registrul sau Registrul 
electronic de evidenţă a zilierilor, după 
caz, organelor de control abilitate;”  
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abilitate;" Deputat Bende Sándor - U.D.M.R. 
11. 6. Articolul 7 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
"Art. 7 - (1) Remuneraţia primită de 
zilier pentru activitatea prestată este 
supusă impozitului pe venit, conform 
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) Calculul, plata şi declararea 
impozitului pe venit datorat pentru 
veniturile realizate din activitatea 
prestată de zilier sunt în sarcina 
beneficiarului. 
 
 
 
 
(3) Pentru remuneraţia plătită 
zilierilor, beneficiarul nu datorează 
contribuţia asiguratorie pentru muncă 
prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare." 

 Nemodificat  

12. 7. Articolul 8 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
"Art. 8 - Beneficiarul are obligaţia să 
înregistreze, în Registrul electronic de 
evidenţă a zilierilor, în ordine 
cronologică, toţi zilierii cu care exercită 
activităţi cu caracter ocazional în baza 
prezentei legi." 

 6. La articolul I punctul 7, articolul 8 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.8. - (1) Sistemul informatic 
aferent Registrului de evidenţă a 
zilierilor electronic ca modalitate 
alternativă de transmitere a datelor 
privind evidenţa zilierilor, este 
gestionat de Inspecția muncii. 
Metodologia de înființare şi 

Dublă 
reglementare, art. 
5 alin. (2) lit. a) 
prevede 
obligativitatea 
înființării și 
completării 
Registrului. 
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transmitere a Registrului electronic 
de evidenţă a zilierilor, precum şi 
înregistrările care se efectuează în 
acesta se stabilesc prin ordin al 
ministrului muncii şi justiţiei sociale, 
publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.  
(2) Opțiunea beneficiarilor pentru 
una dintre modalitățile de 
transmitere a datelor se 
înregistrează la Inspecția Muncii, 
rămânând valabilă până la 
renunțarea la aceasta, dar nu mai 
puțin de un an fiscal." 
 
Deputat Bende Sándor - U.D.M.R. 

13. 8. Articolul 9 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 9 - (1) Pentru veniturile realizate 
din activitatea prestată de zilieri se 
datorează contribuţia de asigurări 
sociale datorată bugetului asigurărilor 
sociale de stat, conform prevederilor 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, conferind zilierului calitatea 
de asigurat în sistemul public de pensii. 
 
(2) Calculul, plata şi declararea 
contribuţiei de asigurări sociale 
datorată bugetului asigurărilor sociale 
de stat pentru veniturile realizate din 
activitatea realizată de zilieri sunt în 

 Nemodificat  
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sarcina beneficiarului. 
(3) Activitatea desfăşurată în condiţiile 
prezentei legi nu conferă zilierului 
calitatea de asigurat în sistemul public 
de sănătate. Acesta se poate asigura 
opţional în sistemul public de sănătate 
potrivit prevederilor art. 180 din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(4) Activitatea desfăşurată în condiţiile 
prezentei legi nu conferă zilierului 
calitatea de asigurat în sistemul de 
asigurare pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale. 
(5) În situaţia producerii unui accident 
de munca sau boală profesională 
beneficiarul este obligat să asigure 
plata cheltuielilor aferente îngrijirilor 
medicale necesare." 

14. 9. La articolul 11, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Cuantumul remuneraţiei brute orare 
stabilite de părţi nu poate fi mai mic decât 
valoarea/oră a salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată şi se acordă 
la sfârşitul fiecărei zile de lucru sau la 
sfârşitul săptămânii." 

 Nemodificat  

15. 10. La articolul 13 alineatul (1), după 
litera c) se introduc nouă noi litere, 
literele d)-l), cu următorul cuprins: 
"d) activităţi de organizare a 
expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - 
grupa 823; 

 Nemodificat 
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e) publicitate - grupa 731; 
f) activităţi de interpretare artistică - 
spectacole - clasa 9001, activităţi-suport 
pentru interpretarea artistică - 
spectacole - clasa 9002 şi activităţi de 
gestionare a sălilor de spectacole - clasa 
9004; 
g) creşterea şi reproducţia animalelor 
semidomesticite şi a altor animale - 
clasa 0149; 
h) activităţi de alimentaţie (catering) 
pentru evenimente - diviziunea 5621; 
i) activităţi de întreţinere peisagistică - 
plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de 
parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii 
de locuit particulare - clasa 8130; 
j) restaurante - clasa 5610; 
k) baruri şi alte activităţi de servire a 
băuturilor - clasa 5630; 
l) activităţi ale grădinilor zoologice, 
botanice şi ale rezervaţiilor naturale - 
clasa 9140." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Art. II - Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 688 
din 10 septembrie 2015, cu modificările 

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

17. 1. La articolul 139 alineatul (1), după 
litera r) se introduce o nouă literă, 
litera s), cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"s) remuneraţia brută primită pentru 
activitatea prestată de zilieri, potrivit 
legii." 

 Nemodificat  

18. 2. La articolul 142, litera t) se abrogă.  Nemodificat  
19. 3. Titlul secţiunii a 10-a a capitolului 

III al titlului V - Contribuţii sociale 
obligatorii se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"SECŢIUNEA 10: Contribuţia de 

 Nemodificat  
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asigurări sociale de sănătate datorate de 
către persoanele fizice care estimează 
venituri anuale cumulate sub plafonul 
prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu 
realizează venituri, precum şi de alte 
persoane fizice care optează pentru 
plata contribuţiei" 

20. 4. La articolul 180, denumirea 
marginală se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate datorata de către persoanele 
fizice care optează pentru plata 
contribuţiei" 

 Nemodificat  

21. 5. La articolul 180 alineatul (1), după 
litera b) se introduce o nouă literă, 
litera c), cu următorul cuprins: 
"c) persoanele fizice care realizează 
venituri de natura celor prevăzute la 
art. 155, pentru care nu se datorează 
contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate." 

 Nemodificat  

22. 6. La articolul 180, alineatele (2) şi (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
"(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. 
(1) lit. a) datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate după cum 
urmează: 
a) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 
174 alin. (3) până la împlinirea termenului 
legal de depunere, la o bază de calcul 
reprezentând valoarea a 6 salarii de bază 

 Nemodificat  
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minime brute pe ţară, în vigoare la 
termenul legal prevăzut pentru 
depunerea declaraţiei prevăzute la art. 
120; sau 
b) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 
174 alin. (3) după împlinirea termenului 
legal de depunere, la o bază de calcul 
echivalentă cu valoarea salariului de bază 
minim brut pe ţară în vigoare la termenul 
legal de depunere a declaraţiei prevăzute 
la art. 120, înmulţită cu numărul de luni 
rămase până la termenul legal de 
depunere a declaraţiei prevăzute la art. 
122, inclusiv luna în care se depune 
declaraţia. 
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) 
lit. b) şi c) datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate, pentru 12 
luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii 
minime brute pe ţară în vigoare la data 
depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 
alin. (3), indiferent de data depunerii 
acesteia." 

23. 7. Articolul 182 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art. 182: Plata contribuţiei 
(1) Termenul de plată a contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate pentru 
persoanele fizice prevăzute la art. 180 
alin. (1) lit. a) este până la data de 15 
martie inclusiv a anului următor celui 
pentru care se datorează contribuţia. 
(2) Termenul de plată a contribuţiei de 
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asigurări sociale de sănătate pentru 
persoanele fizice prevăzute la art. 180 
alin. (1) lit. b) şi c) este până la data de 
15 martie inclusiv a anului următor 
celui în care au depus declaraţia." 

24.    7. La articolul II, după punctul 7 se 
introduce un nou punct, punctul 8, 
cu următorul cuprins: 
,,8. La articolul 343, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 (6) Acciza datorată determinată 
potrivit alin.(2) nu poate fi mai mică 
decât nivelul accizei minime exprimate 
în lei/1.000 de ţigarete care este de 
100% din nivelul accizei totale 
prevăzut în anexa nr.1. 
 
Grup parlamentar P.S.D. 

Creşterea 
procentului accizei 
minime va 
securiza un nivel 
minim superior de 
încasări din acciza 
la produse din 
tutun.  

25. Art. III - Alineatul (23) al articolului 
267 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 652 din 28 
august 2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"(23) Pentru persoanele prevăzute la art. 
180 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, calitatea de asigurat încetează 
la expirarea a 12 luni de la data depunerii 
declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3) 
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din aceeaşi lege, dacă nu depun o nouă 
declaraţie pentru perioada următoare." 

26. Art. IV - După articolul 147 din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se introduce un nou articol, articolul 
1471, cu următorul cuprins: 
"Art. 1471 - (1) Salariatele care 
urmează o procedură de fertilizare «in 
vitro» beneficiază anual, de un 
concediu de odihnă suplimentar, plătit, 
de trei zile care se acordă după cum 
urmează: 
a) 1 zi la data efectuării puncţiei 
ovariene; 
b) 2 zile începând cu data efectuării 
embriotransferului. 
(2) Cererea privind acordarea 
concediului de odihnă suplimentar 
prevăzut la alin. (1) va fi însoţită de 
scrisoarea medicală eliberată de 
medicul specialist, în condiţiile legii." 
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27. Art. V - (1) Prevederile de la art. I pct. 5 
şi 7 se aplică începând cu data intrării în 
vigoare a ordinului ministrului muncii şi 
justiţiei sociale prevăzut la art. 41 din 
Legea nr. 52/2011 privind exercitarea 
unor activităţi cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv cu cele aduse prin prezenta 
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ordonanţă de urgenţă. 
(2) La data intrării în vigoare a ordinului 
ministrului muncii şi justiţiei sociale 
prevăzut la art. 41 din Legea nr. 52/2011, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, anexele nr. 1 şi 2 
din Legea nr. 52/2011 se abrogă. 
(3) Prevederile art. I pct. 6 şi 8 referitor 
la prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 52/2011, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
inclusiv cu cele aduse prin prezenta 
ordonanţă de urgenţă, se aplică 
începând cu veniturile lunii mai 2019. 
(4) Prevederile art. I pct. 8 referitor la 
prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 
52/2011, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv cu cele 
aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, 
şi prevederile art. III intră în vigoare la 
data de 1 mai 2019. 
(5) Prin derogare de la prevederile art. 4 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile art. II intră în 
vigoare după cum urmează: 
a) pct. 1 şi 2, începând cu veniturile lunii 
mai 2019; 
b) pct. 3-7, începând cu data de 1 mai 
2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


