
O R D O N A N Ț E  Ș I  H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I
GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă  D E  U R G E N Ț Ă
privind unele măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și reglementări

în domeniul cheltuielilor de personal

Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii fiscal-bugetare în perioada 2005—2008, care sunt subordonate
obiectivelor de susținere a creșterii economice și de reducere a inflației și care privesc: stabilirea deficitului bugetar la un nivel
corelat cu obiectivele macroeconomice; susținerea procesului de convergență a economiei românești cu economiile europene;
relaxarea fiscalității asupra muncii, venitului și capitalului; scăderea ratelor de contribuții la asigurările sociale; creșterea capacității
de absorbție a fondurilor structurale,

urmărindu-se în același timp continuarea și consolidarea politicilor de capital uman — învățământ, sănătate, pensii — ce
vor asigura premise pentru realizarea unei economii durabile în domeniul forței de muncă, asigurarea cu prioritate a sumelor
destinate cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri europene și a contribuției României la bugetul comunitar, care pentru anul
2008 reprezintă circa 1,6% din produsul intern brut, stabilirea pentru anul 2008, prin proiectul legii bugetului de stat, a unui deficit
bugetar sub 3% din produsul intern brut pentru a susține dezinflația și deficitul de cont curent în limite sustenabile,

în considerarea faptului că aceste elemente trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2008, cu respectarea
calendarului bugetar prevăzut de Legea  nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și că toate acestea
vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 659/26.IX.20072

Art. I. — Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul

sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările

ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul

cuprins:

„(3) Contribuția pentru veniturile din pensii aflate sub limita

sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se

datorează și se calculează începând cu 1 ianuarie 2009.”

2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul
cuprins:

„a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la
art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) și i), iar pentru persoanele
prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) începând cu 1 ianuarie 2009.”

Art. II. — Instituțiile publice centrale și locale, așa cum sunt
definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și
prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de
finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral
din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, cu
excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, nu
acordă tichete de masă în anul 2008 personalului din cadrul
acestora.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătății publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

București, 18 septembrie 2007.

Nr. 90.


