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MINISTERUL FINANȚELOR        

țională de Administrare Fiscală 

Generală Regională a Finanțelor 

Modificări ale legislației prin OUG 130/2021 

În Monitorul Oficial nr. 1.202/18.12.2021 a fost publicată OUG 130/2021 privind unele 
bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea 

completarea unor acte normative . 
Principalele modificări: 
A. În domeniul acordării unor drepturi personalului din institu
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tit din fonduri publice. 

Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) - (6) din Legea
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nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
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instituirii stării de urgenţă sau, după caz, a stării de alertă pe teritoriul României, în condiţiile 
legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021, în funcţia de conducător al compartimentului 
financiar-contabil din administraţia publică centrală pot fi numite, în condiţiile legii, şi 
persoane care nu deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul 
Sistemului European de Conturi”. 
 
 9.Termenul prevăzut la art. 6 din OG nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale 
de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al 
gazului natural, , se prorogă până la data de 31 decembrie 2025, inclusiv.(art. 6 se referă la 
termenul limită până la care se aplică această OG, care era  31.12.2021). 
 
 10. Termenul prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea 
unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele 
naturale, se prorogă până la data de 31 decembrie 2025, inclusiv .(art. 6 se referă la 
termenul limită până la care se aplică această OG, care era  31.12.2021). 
 
 
 B. MODIFICĂRI  ALE CODULUI  FISCAL: 
  Impozit venit persoane fizice: 
 1. În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de 
angajatori, începând cu veniturile lunii ianuarie 2022, sunt neimpozabile, în măsura în care 
valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu 
depăşeşte 300 lei (în loc de  150 lei). 
 
 2. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, venitul impozabil lunar din 
pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 
2.000 lei şi, după caz, a CASS datorată .(Până acum nu se datora CASS pentru pensii). 
 
 3. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, se abrogă prevederea 
conform căreia ”plătitorul de venituri din pensii este obligat să determine valoarea totală a 
impozitului anual pe veniturile din pensii, pentru fiecare contribuabil”. 
 
 4.Se exclud din categoria veniturilor din alte surse contravaloarea  biletelor de 
valoare sub forma tichetelor cadou acordate pe baza evidenţei nominale altor categorii de 
beneficiari potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 165/2018, pentru campaniile de 
marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru 
reclamă şi publicitate, altele decât cele prevăzute la art. 76 alin. (3) lit. h) şi alin. (4) lit. a) din 
Codul fiscal.  
 
 5. În cazul contribuabililor care realizează venituri prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. k1)-
venituri din valorificarea dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România, impozitul pe venit se calculează prin 
reţinere la sursă, la fiecare plată, de către CEC Bank - S.A. pe baza datelor şi informaţiilor 
furnizate de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor. 
 
 6. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, plătitorii veniturilor din 
pensii nu vor mai depune D205, ci D112. 
 
 Contribuții sociale obligatorii: 
 1. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, se datorează CAS și pentru 
tichetele cadou prevăzute la art.76 alin.3), lit.h), acordate de către angajatori.(este vorba 
despre contravaloarea tichetelor cadou acordate în alte situații decât cele de la art. 76 alin.4) 
lit.a)) 
 2. În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite de 
angajatori, începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, veniturile nu se cuprind în 
baza de calcul a CAS, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, 
cu fiecare ocazie din cele de mai jos, nu depăşeşte 300 lei (în loc de  150 lei). 
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 3. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, din categoria veniturilor 
pentru care nu se datorează CAS s-au eliminat tichetele cadou (prevăzute la art.76 alin.3), 
lit.h)). 
 
 4.Nu se cuprind în baza de calcul a CAS sumele reprezentând dobânzi şi 
actualizarea cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate 
potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, sau potrivit legii, după caz, acordate în 
legătură cu salariile, soldele, pensiile sau alte drepturi de asigurări sociale, inclusiv diferenţe 
ale acestora. 
 
 5.Intră în categoria plătitorilor de CASS și Casa Naţională de Pensii Publice, prin 
casele teritoriale de pensii, precum şi casele sectoriale de pensii, pentru persoanele care 
realizează venituri din pensii. 
 De asemenea intră și entităţile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele menționate. 
 
 6. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, sunt exceptate de la CASS 
persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii de până la 
suma de 4.000 lei lunar inclusiv, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de 
proprietate intelectuală. 
 
 7. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, se introduc în categoria 
veniturilor pentru  care se datorează CASS și veniturile din pensii care depășesc 4000 lei 
lunar. 
 
 8. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, se datorează CASS și 
pentru tichetele cadou prevăzute la art.76 alin.3), lit.h), acordate de către angajatori.(este 
vorba despre contravaloarea tichetelor cadou acordate în alte situații decât cele de la art. 76 
alin.4) lit.a)). 
 
 9. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, baza lunară de calcul al 
CASS, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din pensii, o reprezintă partea ce 
depăşeşte suma lunară de 4.000 lei, pentru fiecare drept de pensie. 
 
 10. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, CNPP, casele sectoriale 
de pensii și alte entități care plătesc venituri din pensii au obligația de a calcula și se a reține 
la sursă CASS datorată de persoanele fizice care obțin venituri din pensii. 
 
 11.În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de 
salarii/solde, inclusiv  sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie 
(înainte erau exceptate), stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase 
definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, inclusiv cele acordate 
potrivit hotărârilor primei instanţe, executorii de drept, precum şi în cazul în care prin astfel 
de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă 
pe lunile la care se referă şi se utilizează cotele de CASS care erau în vigoare în acea 
perioadă. CASS datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se 
plătesc până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume. 
 
 12. În cazul în care au fost acordate sume reprezentând pensii sau diferenţe de 
pensii, inclusiv  sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie (înainte erau 
exceptate), stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, aferente perioadelor în care se 
datora contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate pentru sumele respective, se 
utilizează cotele de contribuţii în vigoare în acele perioade. Contribuţiile de asigurări sociale 
de sănătate datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data efectuării plăţii şi se plătesc 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume. 
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 13. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, au obligația depunerii 
D112 și CNPP, casele sectoriale de pensii și alte entități care plătesc venituri din pensii. 
(Înainte depuneau D205). 
 
 14. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, persoanele fizice care 
obţin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează CASS - adică pensii mai 
mari de 4000 lei, au obligaţia să depună declaraţia prevăzută la art. 122- DU venit realizat - 
D212, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este 
parte. 
 
15. Începând cu veniturile realizate cu data de 01.01.2022, în baza de calcul a CAM se 
cuprind și tichetele cadou prevăzute la art.76 alin.3), lit.h), acordate de către angajatori.(este 
vorba despre contravaloarea tichetelor cadou acordate în alte situații decât cele de la art. 76 
alin.4) lit.a)). 
 
 TVA 
 1.Începând cu data de 01.01.2022, cota redusă de TVA de 5% se aplică  și pentru 
livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele 
gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, depăşeşte suma 
de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, 
achiziţionate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte 
persoane fizice. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea nr. 114/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite 
prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se 
aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare.  
Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod 
individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a 
cărei valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, 
exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%. 
 
2.Începând cu data de 01.01.2022, se aplică o cotă redusă de TVA de 5% și pentru livrarea 
de energie termică în sezonul rece, efectuată după această dată, destinată următoarelor 
categorii de consumatori: 
     - populaţie; 
     - spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de 
învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
     - organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, 
astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 
general al cultelor, republicată; 
     - furnizori de servicii sociale, publici şi privaţi, acreditaţi, care prestează servicii 
sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 3. La art. 291, referitor la cotele TVA, se mai introduc următoarele prevederi, în 
vigoare cu data de 01.01.2022: 
 3.1.Se organizează «Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%», 
în format electronic, pe baza informaţiilor din actele juridice între vii care au ca obiect 
transferul dreptului de proprietate pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5, 
autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2022.  
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 Procedura privind organizarea "Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de 
TVA de 5%",  se stabileşte prin OPANF, cu consultarea Uniunii Naţionale a Notarilor Publici 
din România, în termen de 10 zile de la data publicării prezentei OUG în MO. 
Până la termenul de 10 zile de la data operaţionalizării "Registrului achiziţiilor de locuinţe cu 
cota redusă de TVA de 5%",  cota redusă de TVA de 5% în cazul locuinţelor a căror valoare 
depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, se 
aplică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a cumpărătorului, autentificată de un notar, 
din care să rezulte că este îndeplinită condiţia referitoare la achiziţia unei singure locuinţe cu 
cota redusă de TVA de 5%, care se păstrează la furnizor. 
După operaţionalizarea "Registrului achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%", 
notarii publici au obligaţia ca, în maximum 10 zile, să completeze registrul cu informaţiile 
referitoare la actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate 
pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare, care au fost autentificate până la termenul prevăzut mai sus. 
 3.2.Notarii publici au obligaţia: 
    a) să verifice îndeplinirea condiţiei referitoare la achiziţia unei singure locuinţe a cărei 
valoare depăşeşte suma de 450.000 lei, dar nu depăşeşte suma de 700.000 lei, exclusiv 
TVA, cu cota redusă de TVA de 5%, prin consultarea "Registrului achiziţiilor de locuinţe cu 
cota redusă de TVA de 5%", înainte de autentificarea actelor juridice între vii care au ca 
obiect transferul dreptului de proprietate sau plata în avans pentru achiziţia unei astfel de 
locuinţe şi, în situaţia în care constată că nu este îndeplinită această condiţie, să le 
autentifice doar dacă livrarea se efectuează cu cota standard de TVA; 
    b) să completeze "Registrul achiziţiilor de locuinţe cu cota redusă de TVA de 5%", la data 
autentificării actelor juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate 
pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5; 
    c) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate 
sau plata în avans pentru achiziţia unei locuinţe prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 5 menţiuni cu 
privire la respectarea obligaţiilor prevăzute la lit. a) şi, după caz, la lit. b); 
    d) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate 
pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 menţiuni cu privire la respectarea obligaţiei 
prevăzute la lit. b); 
    e) să înscrie în actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate 
sau plata în avans pentru locuinţele prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. 3 şi 5 cota de TVA 
aplicată, indiferent dacă TVA se aplică la preţ sau este inclusă în preţ. 
 3.3. Prin sezon rece, în sensul prevederilor alin. (3) lit. o), se înţelege perioada de 5 
luni cuprinsă între data de 1 noiembrie a anului curent şi data de 31 martie a anului următor. 
 3.4. Aplicarea prevederilor art.25 alin.(4) lit.i1) și i2), art. 76 alin. (4) lit. x) şi art. 142 lit. 
z) din CF se suspendă în perioada 01.01.2022-31.12.2022.(Au mai fost suspendate în 
perioada 01.04.-31.21.2021). 
NOTĂ: 
- art.25 alin.(4) lit.i1) și i2):  ”cheltuielile privind funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie 
aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea 
copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie aflate în unităţi care oferă servicii de 
educaţie timpurie, conform legislaţiei în vigoare; 
    i2)*) contribuabilii care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul pe profit 
datorat cheltuielile cu educaţia timpurie conform lit. i1), dar nu mai mult de 1.500 lei/lună 
pentru fiecare copil. În cazul în care suma depăşeşte impozitul pe profit datorat, diferenţa va 
fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa 
pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate; 
        Pe perioada suspendării prevăzută la paragraful anterior, cheltuielile pentru 
funcţionarea corespunzătoare a creşelor şi grădiniţelor aflate în administrarea contribuabililor 
sunt considerate cheltuieli cu deductibilitate limitată de natura celor prevăzute la art. 25 alin. 
(3) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră sub 
incidenţa limitei stabilite pentru acestea, de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile 
personalului, potrivit Legii nr. 53/2003” 
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-art. 76 alin. (4) lit. x): ”Următoarele venituri nu sunt impozabile:(...)sumele plătite de 
angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor.” 
- art. 142 lit. z): ”Nu se cuprind în baza lunară de calcul a CAS:(...) sumele plătite de 
angajator pentru educaţia timpurie a copiilor angajaţilor”. 
 
  C. MODIFICĂRI  ALE LEGII 241/2005-combaterea evaziunii fiscale: 
 1.Începând cu data de 1 martie 2022, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu 
închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel 
mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau 
contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege. 
 În cazul săvârşirii unei infracţiuni de natura celei menționate, dacă în cursul urmăririi 
penale sau al judecăţii prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu 
depăşeşte 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, se poate aplica pedeapsa cu 
amendă.  
Dacă prejudiciul cauzat şi recuperat în aceleaşi condiţii este de până la 50.000 euro, în 
echivalentul monedei naţionale, se aplică pedeapsa cu amenda. 
Această dispoziție nu se  aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de 
prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de 
prevederile menționate. 
 În cazul în care prejudiciul produs prin comiterea faptelor de mai sus nu depăşeşte 
valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, iar în cursul urmăririi penale 
sau în cursul judecăţii până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, acesta, 
majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile, este acoperit 
integral, fapta nu se pedepseşte, aplicându-se dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. 
Această dispoziție nu se  aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de 
prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de 
prevederile menționate. 
 În anexa la prezenta OUG se regăsesc impozitele și contribuțiile care intră sub 
incidența prevederilor de mai sus. 
 
             D. MODIFICĂRI  ALE LEGII 165/2018-acordarea biletelor de valoare: 
Atenție: Legea a mai fost modificată și prin OUG 131/2021. 
 
 Principalele modificări prin OUG 130/2021: 
 1. Biletele de valoare se emit exclusiv pe suport electronic. 
 
 2 S-a eliminat termenul în care angajatorul trebuia să distribuie contravaloarea 
tichetelor de masă către angajați. (Era:” în ultima decadă a fiecărei luni”). 
 
 3.S-a introdus prevederea conform căreia este interzisă acordarea de tichete cadou 
altor categorii de beneficiari, decât angajații proprii. 
Nerespectarea acestei prevederi constituiecontravenție și se sancționează cu 14 puncte-
amendă. 
 
 4. Tichetele de masă, tichetele de creşă, tichetele culturale şi, respectiv, tichetele 
cadou emise pe suport hârtie potrivit Legii nr. 165/2018 până la data de 31 ianuarie 2022 
sunt şi rămân valabile până la expirarea datei de valabilitate înscrise pe acestea. 
Începând cu data de 1 februarie 2022, autorizaţiile de funcţionare ca unităţi emitente de 
bilete de valoare pe suport hârtie, acordate de Ministerul Finanţelor potrivit legii, îşi pierd 
valabilitatea. 
 
 5. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei OUG se vor 
modifica și NM de aplicare aprobate prin HG 1045/2018. 
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E. Modificări ale OUG 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru 
consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 - 2022 
 Diferenţele de preţ prevăzute la alin. (1) - (3) ale art.7 din OUG 118/2021  nu sunt 
subvenţii legate direct de preţ în sensul art. 286 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se includ în baza de impozitare a 
TVA. 
 
 F. REFERITOR LA FACTURA ELECTRONICĂ: 

  Prin derogare de la prevederile art. 10 - 12 din OUG nr. 120/2021, pentru produsele 
cu risc fiscal ridicat stabilite prin OPANAF, comercializate în relaţia B2B: 
    a) furnizorii pot, în perioada 1 aprilie - 30 iunie 2022, să transmită facturile emise în 
sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt 
sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura; 
    b) furnizorii sunt obligaţi, începând cu data de 1 iulie 2022, să transmită facturile emise în 
sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt 
sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura. 
Furnizorii prevăzuţi mai sus sunt obligaţi să transmită facturile emise către destinatari 
conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
  În ordinul prevăzut mai sus,  ANAF  justifică temeinic pentru fiecare produs 
încadrarea în categoria produselor cu risc fiscal ridicat. 
 Prin produs cu risc fiscal ridicat se înţelege produsul la a cărui comercializare există risc 
ridicat de fraudă şi evaziune fiscală.  
Lista produselor încadrate în această categorie se reevaluează periodic. 
  OPANAF  prevăzut la alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei OUG. 
 
 G. MODIFICĂRI LA LEGEA 53/2003-Codul muncii 
  Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin HG poate fi aplicat 
pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni de la momentul încheierii 
contractului individual de muncă.  
După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi 
încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată. 
  Prevederile de mai sus se aplică şi pentru salariatul încadrat cu salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă 
cu o durată de peste 24 de luni. 
 
 H. ABROGĂRI cu data de 01.01.2022: 

-art. I pct. 160 şi art. VII alin. (1) lit. f) din Legea nr. 296/2020 - făceau referire la plafonul de 
140.000 euro, până la care se aplica o cotă de TVA de 5% pentru vânzările de locuințe. 
-art. XVIII pct. 2 din OUG nr. 226/2020 . Face referire la modificarea art.VII din Legea 
296/2020, conform căruia: prevederile art. I pct. 13 şi 160 intră în vigoare începând cu data 
de 1 ianuarie 2022. 
Acestea cuprind prevederi referitoare la ajustări pentru deprecierea creanțelor și plafonul de 
140.000 pentru 5% TVA livrări locuințe.  
 -art. VI din OUG 13/2021. Face referire la plafonul de 140.000 pentru 5% TVA livrări 
locuințe. 
-La data de 13 ianuarie 2022 se abrogă art. IV şi V din Legea nr. 196/2021. Face referire la 
cota de 5% TVA pentru energia termică destinată populaţiei, care urma să intre în vigoare la 
6 luni de la publicarea prezentei legi . 
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 I. ALTE  PREVEDERI: 

 1. Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieşte cu termenul de 30 iunie 2022 în 
cuprinsul: art. VIII alin. (4), art. IX lit. d), art. XIII alin. (5) lit. c), art. XIII alin. (7) lit. b), art. XIV, 
art. XVI şi art. XIX din cuprinsul OUG nr. 69/2020. 
NOTĂ: 
- art. VIII alin. (4)-” Sunt considerate restante la data de 31 martie 2020 inclusiv şi obligaţiile 
de plată care, la această dată, se află în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), iar 
ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, înlesnirea la 
plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării actului 
administrativ fiscal.”  
-art. IX lit. d)- ”Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare 
principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii: (...)debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după 
îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) - c), în perioada 14 mai 
2020 - 15 decembrie 2020 inclusiv sau în perioada 1 ianuarie 2021 - 31 ianuarie 2022 
inclusiv, sub sancţiunea decăderii”. 
-art. XIII alin. (5) lit. c)- ”obligaţiile accesorii amânate la plată potrivit lit. a) nu se sting până la 
data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 31 ianuarie 2022 
inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor”.  
-art. XIII alin. (7) lit. b) -”Decizia de amânare la plată a dobânzilor, penalităţilor şi a tuturor 
accesoriilor îşi pierde valabilitatea în oricare dintre următoarele situaţii:(...):  b) la data de 31 
ianuarie 2022 inclusiv, în cazul în care debitorul nu depune cerere de anulare a accesoriilor”. 
-art. XIV-” Efecte cu privire la măsurile de executare silită prin poprire instituite de organul 
fiscal central” . 
-art. XV-” Cererea de anulare a accesoriilor”. 
-art. XIX-”Anularea accesoriilor în cazul debitorilor care au cereri de rambursare 
    Debitorii care la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv au cereri de rambursare în curs de 
soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parţial 
rambursarea beneficiază de anularea obligaţiilor bugetare accesorii potrivit prezentului 
capitol, dacă achită obligaţiile bugetare de care depinde anularea, nestinse prin compensare 
cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în termen de 30 de zile de la data 
comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.” 
 
 2. Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieşte cu termenul de 30 iunie 2022 în 
cuprinsul art. IX din OUG nr. 19/2021 -  ”(1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile 
aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe 
anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca 
urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale în derulare la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau începute după data intrării în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de 30 iunie 2022, indiferent de momentul 
la care inspecţia fiscală se finalizează, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
    a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere 
sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată 
prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege; 
    b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data 
de 30 iunie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de 
impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 30 iunie 2022 inclusiv. 
    (2) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol 
şi care au fost stinse după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se 
restituie potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
 3. Termenul de 31 ianuarie 2022 se înlocuieşte cu termenul de 30 iunie 2022 în 
cuprinsul art. II şi III din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2021 de modificare a Legii 207/2015 
privind CPF. 
NOTĂ: 
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-art. II - ”1) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale 
administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv 
şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării 
situaţiei fiscale personale începute după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările ulterioare, şi încheiate 
conform art. 130 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 
până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind 
unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fiscal, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 
    a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere 
sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe; 
    b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 
31 ianuarie 2022 inclusiv. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în situaţia în care obligaţiile bugetare principale au 
fost stinse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu condiţia ca cererea să fie 
depusă până la termenul prevăzut la alin. (1) lit. b). 
    (3) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol 
şi care au fost stinse atât înainte, cât şi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se 
restituie potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
-art. III -1) - ”Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare 
principale administrate de organul fiscal central cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 
2020 inclusiv şi individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei verificări 
documentare şi pentru care s-a comunicat decizia de impunere după data intrării în vigoare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, cu modificările 
ulterioare, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 
    a) toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în decizia de impunere 
sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, până la termenul de plată 
prevăzut la art. 156 alin. (1) din aceeaşi lege în cazul deciziilor de impunere comunicate 
după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, respectiv în termen de 30 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe în cazul deciziilor de impunere comunicate 
până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe; 
    b) cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 
31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de 
impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv. 
    (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în situaţia în care obligaţiile bugetare principale au 
fost stinse până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu condiţia ca cererea să fie 
depusă până la termenul prevăzut la alin. (1) lit. b). 
    (3) Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile care pot fi anulate potrivit prezentului articol 
şi care au fost stinse atât înainte, cât şi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se 
restituie potrivit art. 168 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare”. 
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