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NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.791/2010 pentru 

modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, precum şi pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

          Ca urmare a aprobării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri 

financiar-fiscale a fost elaborată şi promovată Hotărţrea Guvernului nr. 
nr.791/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 

44/2004, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 

    Astfel, potrivit reglementărilor invocate persoanele care realizează venituri de natură 

profesională, indiferent că respectivele venituri sunt sau nu realizate lunar, datorează 

contribuţiile individuale de asigurări sociale, de asigurări pentru şomaj şi de asigurări 

sociale de sănătate, prevăzute la art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 58/2010. 

    Persoanele care realizează venituri de natură profesională, precum şi venituri de 

natură salarială datorează contribuţii individuale, de asigurări sociale, de asigurări 

pentru şomaj şi de asigurări sociale de sănătate, asupra veniturilor de natură 

profesională în situaţia în care veniturile de natură profesională sunt sau nu realizate 

lunar. 

    Cotele contribuţiilor individuale sunt cele prevăzute de lege pentru contribuţia 

individuală de asigurări sociale, pentru contribuţia individuală de asigurări pentru 

şomaj, precum şi pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate. 

    În situaţia persoanelor care realizează lunar venituri de natură profesională, baza de 

calcul a contribuţiilor individuale, pentru asigurările sociale şi pentru asigurările pentru 

şomaj o constituie: 

a) cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate lunar, din toate 

sursele de venit, în situaţia în care acest cuantum nu depăşeşte echivalentul a 5 

salarii medii brute pe economie; 

b) echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, în situaţia în care cuantumul 

total net al veniturilor de natură profesională realizate lunar, din toate sursele de 
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venit, este mai mare decât echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie. 

    În situaţia persoanelor care nu realizează lunar venituri de natură profesională, baza 

de calcul a contribuţiilor individuale o constituie: 

a) cuantumul total net al veniturilor de natură profesională realizate anual, din 

toate sursele de venit, în situaţia în care acest cuantum nu depăşeşte 

echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie; 

b) echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, în situaţia în care 

cuantumul total brut al veniturilor de natură profesională realizate anual, 

din toate sursele de venit, este mai mare decât echivalentul a 5 salarii medii 

brute pe economie. 
 

2.Schimbări preconizate 

           Întrucât, în prezent, există venituri asupra cărora nu se calculează contribuţiile 

sociale, prin Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea si 

completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale este 

creat cadrul legal de a se achita contribuţiile sociale la venituri de natura profesională, 

altele decât cele salariale, 

           Întrucât, în prezent cadrul legal existent reglementează exceptarea de la categoria 

veniturilor de natură profesională a celor realizate din transferul proprietăţilor 

imobiliare, se impune aducerea clarificări asupra acestei categorii de venituri prin 

completarea textului cu sintagma „patrimoniul personal” şi pe cale de consecinţă 

reformularea literei f) astfel: „f) veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din 

patrimoniul personal”.  

        De asemenea, se impune modificarea art.12 din anexa nr.2 la hotărârea menţionată 

în sensul reglementării modului de determinare a punctajului anual şi a stagiului de 

cotizare aferente acestei categorii de persoane.     

2. Alte informaţii 

 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

 

1. Impact macro-economic 

 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

          Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Impact social 

 Măsurile care se intenţionează a fi adoptate prin prezentul proiect se adresează unor categorii 

de persoane care realizează venituri de natura profesională, altele decât cele salariale  

 

 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Alte informaţii 
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Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale 

veniturilor 

bugetare,plus/minus 

din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i)  impozit pe profit 

    (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

    (i)  impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

    (i)  contribuţii de 

asigurări 

      

2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

    (i)  asistenta sociala 

    (ii) bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 

    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

    (i)  cheltuieli de 

personal 

    (ii) bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor      

bugetare 

      

5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor 

veniturilor şi/sau 
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cheltuielilor bugetare 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ): 

a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

         Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  
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b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 
         Prezentul proiect urmează să fie avizat de către Consiliul Legislativ. 

6. Alte informaţii 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 

 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Prezentul proiect de act normativ a fost promovat cu îndeplinirea prevederilor Legii nr.52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, prin afişarea pe site-ul ministerului.   

 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice  

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Alte informaţii 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

        Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

             

Faţă de cele de mai sus, propunem adoptarea prezentului proiect de hotărâre.  

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

Ministru, 

Mihai Constantin ŞEITAN 

 

AVIZAT 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE 

 

Ministru, 

Sebastian Teodor Gheorghe VLĂDESCU 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 

 

Ministru, 

Attila CSEKE 

MINISTERUL JUSTIŢIEI 

 

Ministru 

Cătălin Marian PREDOIU 

 

  

 


