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ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ 

pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal 

 
           Având în vedere că prezenta Ordonanță de urgență 
reglementează condițiile privind modul de declarare și de plată a 
contribuției de asigurări sociale de sănătate de către persoanele care nu 
realizează venituri, pentru a putea beneficia de serviciile oferite de 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, 

- ţinând  cont de faptul că în prezent unităţile trimiţătoare, pentru 
personalul român militar şi civil trimis în misiune permanentă în 
străinătate nu se regăsesc în categoria contribuabililor la sistemul de 
asigurări sociale de sănătate și la sistemul de asigurări pentru şomaj, iar 
personalul român militar şi civil trimis în misiune permanentă în 
străinătate nu poate beneficia de serviciile oferite de sistemul de 
asigurări sociale de sănătate și de prestațiile oferite de sistemul 
asigurărilor pentru șomaj, 

- necesitatea clarificării tratamentului fiscal, din punctul de vedere al 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aplicabil persoanelor fizice 
indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu 
care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate 
socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în 
domeniul securităţii sociale, în sensul că nu au calitatea de contribuabil 
la sistemul de asigurări sociale de sănătate, dacă nu se află în România 
pentru o perioadă mai mare de  90 de zile consecutive, pe parcursul unui 
an calendaristic, 
 
 neadoptarea în regim de urgență a măsurilor de reglementare 
prevăzute în prezentul act normativ ar conduce la: 

-  neasigurarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate și în 
sistemul asigurărilor pentru șomaj a personalului militar și civil trimis în 
misiune permanentă în străinătate,  

- creșterea sarcinii fiscale suportate de persoanele fără venituri sau 
persoane care realizează în exclusivitate venituri din investiții sau alte 
surse mai mici decât salariul minim brut pe țară,  sub forma contribuției 
sociale de asigurări sociale de sănătate, 

- obligarea la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a 
persoanelor fizice indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa 
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într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele 
de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene 
aplicabile în domeniul securităţii sociale, deși acestea nu beneficiază de 
serviciile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, dacă nu 
se află în România pentru o perioadă mai mare de  90 de zile 
consecutive. 

 
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general 

public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror 
reglementare nu poate fi amânată, 
  
 În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 
  
 Art. I – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, 
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 

1.  La articolul 153, alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă  
literă, litera p), cu următorul cuprins: 
 “p) unităţile trimiţătoare, pentru personalul român militar şi civil 
trimis în misiune permanentă în străinătate.” 
 
2. La articolul 153, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu următorul cuprins:  
 ”(3) Persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori 
reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind 
sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, nu au calitatea de 
contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, dacă nu se află 
în România pentru o perioadă mai mare de  90 de zile consecutive, pe 
parcursul unui an calendaristic.„ 
 
 
3. La articolul 171, alineatul (4) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 ”(4) În anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi 
de proprietate intelectuală nu datorează contribuţie de asigurări sociale 
de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura 
celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a), b), d), g), i) - l) sau venituri din 
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activități independente, altele decât cele din drepturi de proprietate 
intelectuală.” 
 
4. La articolul 178, alineatul (4) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 „(4) În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) realizate în anul 2016, 
ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de 
bază minim brut pe țară,  nu se datorează contribuția de asigurări sociale 
de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai 
mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară, 
contribuția datorată lunar se calculează asupra acestor baze de calcul.” 
 
5. Denumirea marginală a Secţiunii a 10-a a Capitolului III al Titlului 
V ”Contribuții sociale obligatorii”  se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
 ”SECŢIUNEA a 10-a 
     Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura 
celor menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de 
persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute 
la art. 153 alin. (1) lit. g) - o), pentru care plata contribuţiei se suportă din 
alte surse, precum și în cazul persoanelor care realizează venituri lunare 
exclusiv din investiții și/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului de 
bază minim brut pe țară 
 
  6. Articolul 180 se modifică și va avea următorul cuprins: 
    ”ART. 180 
         Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către 
persoanele fizice care nu realizează venituri sau care realizează 
venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte surse ale căror 
baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de 
bază minim brut pe țară 
(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor 
menţionate la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru 
care plata contribuţiei se suportă din alte surse, precum și în cazul 
persoanelor care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau 
din alte surse ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul 
valorii salariului de bază minim brut pe țară, datorează contribuția de 
asigurări sociale de sănătate astfel: 

a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra 
bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară  și au 
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obligația să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate pe o 
perioadă de cel puțin  12 luni consecutive,  începând cu luna în care se 
depune declarația prevăzută la art. 181, sau 

b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul 
public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea 
declarației prevazută la art. 181, aplicând cota individuală de contribuţie 
asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim 
brut pe ţară. 

 
(2) Salariul de bază minim brut pe ţară,  prevăzut la alin. (1), este 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin 
hotărâre a Guvernului, la data depunerii declarației prevazută la art. 
181.” 
 
 
7. Articolul 181 se modifică și va avea următorul cuprins: 
     ”ART. 181 
    Depunerea declaraţiei  
    (1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) depun o declarație 
la organul fiscal competent, in vederea stabilirii contribuției de asigurări 
sociale de sănătate.      
    (2) Procedura de declarare și stabilire a contribuției de asigurări 
sociale de sănătate a persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin 
ordin al preşedintelui A.N.A.F.” 
 
8.  Articolul 182 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”ART. 182 
    Plata contribuţiei 

(1) În cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. a), plata contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate  se efectuează lunar până la data de 25 
inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna următoare depunerii declarației 
prevăzute la art 181, pe toată perioada declarată conform art. 181. 

(2) În cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. b), plata contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate se efectuează la data depunerii 
declarației prevăzute la art.180 alin. (1) lit. b). ” 
 
9. Articolul 183 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 ”ART. 183 
    Prevederi privind încetarea plății contribuției de asigurări sociale de 
sănătate       
    Persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1), care încep să realizeze 
venituri de natura celor menţionate la art. 155, sau se încadrează în 
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei, ori cu plata 



5 
 

contribuţiei suportată din alte surse, depun la organul fiscal competent, 
în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere 
în vedere stopării obligațiilor de plată reprezentând contribuția de 
asigurări sociale de sănătate potrivit  declarației prevăzută la art. 181. 
Modelul cererii se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.” 
 
10. După articolul 183 se introduce o secțiune nouă, secțiunea a 11-
a, cuprinzând articolul 183^1, cu următorul titlu: 

„Dispoziții tranzitorii privind persoanele fizice care nu realizează 
venituri de natura celor menţionate la art. 155 și nu se încadrează în 
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în 
categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din 
alte surse” 

”Art. 183^1 
Dispoziții tranzitorii privind persoanele fizice care nu realizează 
venituri de natura celor menţionate la art. 155 și nu se încadrează în 
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în 
categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din 
alte surse 

Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor 
menţionate la art. 155 și nu se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru 
care plata contribuţiei se suportă din alte surse, pentru care până la data 
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență au fost emise 
deciziile de impunere, pot depune la organul fiscal competent o cerere 
pentru desființarea deciziei începând cu luna următoare celei în care se 
depune cererea.  

 
 11. La articolul 184, după litera b) se introduce o nouă literă, litera 
c) cu următorul cuprins: 
 “c) unităţile trimiţătoare, pentru personalul român civil trimis în 
misiune permanentă în străinătate.” 
 
12. La articolul 187, alineatul (1), litera a) se modifică și va avea  
următorul cuprins: 
 “ a) veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza 
unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui 
statut special prevăzut de lege. În situaţia personalului român civil trimis 
în misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind 
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salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective 
sunt încadrate în ţară, la care se adaugă, după caz, sporurile şi 
adaosurile care se acordă potrivit legii. 
 
Art. II.  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se 
abrogă prevederile art. 268 alin. (2) – (4) din Legea  nr. 95 /2006, privind 
reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015.  
 
 
Art. III.  Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare în 
termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I.  
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