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PARLAMENTUL ROMANIEI 
SENAT

SENAT CAMERA DEPUTATILOR

Lege

pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind 
instituirea unor masuri m domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal- 
bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene si pentru completarea art.60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

ParlamentuI Romaniei adopta prezenta lege.

Art.l : Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor 
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si 
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza;

1. Dupa art.71 se introduce un nou articol, art.71 ^ cu urmatorul cuprins:
1Art. 71

{1)Prin derogare de la prevederile art. 164alin. (1)dln Legea nr. 53/2003 - 
Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru domeniul 

agriculturii si al industriei alimentare, salariul de baza minim brut pe tara garantat Tn 
Plata se stabileste Tn bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la 
suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru Tn medie de 167,333 ore pe 
luna, reprezentand Tn medie 17,928 lei/ora.



(2) In perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028, pentru domeniul agriculturii 
si al industriei alimentare, salariul de baza minim brut pe tara garantat Tn plata va fi de 
minimum 3.000 iei lunar, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, pentru 
un program normal de lucru Tn medie de 167,333 ore pe luna.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (2) de catre societati constituie 
contraventie si se sanctioneaza potrivit dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si atrage anularea 
acordarii facilitatilor fiscale. Recalcularea contributiilor si a impozitului se efectueaza Tn 
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Pentru diferentele de obligatii fiscale rezultate ca urmare a recalcularii contributiilor 
sociale si impozitului pe venit se percep dobanzi si penalitati de Tntarziere potrivit 
dispozitiilor art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedure fiscala, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica exclusiv domeniilorde activitate prevazute 
la art. 60 pet. 7 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.ll Articolul 60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, publicata Tn 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile 
si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 60, dupa punctui 6 se introduce un nou punct, punctui 7, cu urmatorul 
cuprins:

7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute 
la art. 76 alin. (1H3), Tn perioada 1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru 
care sunt Tndeplinite urmatoarele conditii:

a) angajatorii desfasoara activitati Tn sectorul agriculture definite de urmatoarele coduri 
CAEN:

011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru Tnmultire

014 Cresterea animalelor

015 Activitati Tn ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor)

032 Acvacultura

b) angajatorii desfasoara activitati Tn sectorul Industriei alimentare, definite de 
urmatoarele coduri CAEN:



cod CAEN 101 Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din came

cod CAEN 102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

cod CAEN 103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

cod CAEN 104 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale

cod CAEN 105 Fabricarea produselor lactate

cod CAEN 106 Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produsele din amidon

cod CAEN 107 Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase

cod CAEN 108 Fabricarea alter produse alimentare

cod CAEN 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor

Aceasta Lege a fost adoptata de ParlamentuI Romaniei, m sedinta din... 

cu respectarea prevederilor art.76 alin(1) din Constitutia Romaniei, repubiicata.
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