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                          Modificări  legislative în domeniul construcțțțțiilor  
  
   
 Pentru contribuabilii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, aducem la 
cunoștință faptul că,începând cu data de 21 iulie 2019 a intrat în vigoare modificarea art. 
71 din O.U.G. nr. 114/2018, care prevede: 
      (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la sfârşitul anului 2019, 
pentru domeniul construc ţiilor , salariul de baz ă minim brut pe ţară garantat în plat ă 
se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 
3.000 lei lunar,  pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, 
reprezentând în medie 17,928 lei/oră. 

    (2) În perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a 
include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în 
medie de 167,333 ore pe lună. 

  (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la 
art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 
 (4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) şi (2) de c ătre societ ăţi constituie 
contraven ţie şi se  sancţionează potrivit dispoziţiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
53/2003, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare, şi atrage anularea 
acord ării facilit ăţilor fiscale.   Recalcularea contribu ţiilor şi a impozitului  se 
efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr.  227/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare. Pentru  diferenţele  de obligaţii fiscale  rezultate ca urmare a 
recalcul ării contribu ţiilor sociale şi impozitului pe venit se percep  dobânzi şi 
penalit ăţi de întârziere potrivit dispoziţiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."                            
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