
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 130 din 17 decembrie 2021 

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea 

și completarea unor acte normative 

EMITENT 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1202 din 18 decembrie 2021 

 

 

Având în vedere obligația Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetară în mod prudent pentru a 

gestiona resursele și obligațiile bugetare, precum și riscurile fiscale de o manieră care să asigure 

sustenabilitatea poziției fiscale pe termen mediu și lung, precum și predictibilitatea politicii fiscal-bugetare pe 

termen mediu, în scopul menținerii stabilității macroeconomice, 

ținând seama de faptul că la fundamentarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat 

pe anul 2022 este necesar ca măsurile fiscal-bugetare să fie aprobate prin acte normative, 

luând în considerare Recomandarea Consiliului din 3 aprilie 2020 în vederea încetării situației de 

deficit public excesiv din România, potrivit căreia România trebuie să pună în aplicare în mod riguros măsurile 

necesare pentru corectarea deficitului excesiv, 

având în vedere necesitatea creării unui spațiu bugetar pentru alocarea de sume pentru susținerea 

investițiilor publice și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, într-o manieră eficientă, 

profesionistă și transparentă, cu efect multiplicator și aport direct la formarea brută de capital fix, 

ținând cont de faptul că pentru perioada 2022-2024 se impune o construcție bugetară responsabilă și 

credibilă, crearea de spațiu fiscal, vital în economii emergente în condițiile unui cadru internațional și intern 

dificil, 

având în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a Strategiei fiscal-bugetare pe perioada 

2022-2024, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, 

având în vedere necesitatea păstrării echilibrelor bugetare prin adoptarea de măsuri menite să limiteze 

creșterea cheltuielilor bugetare permanente, 

ținând cont că neadoptarea măsurilor de limitare a cheltuielilor bugetare ar genera un necesar de 

finanțare suplimentar în anul 2022, cu impact asupra deficitului bugetului general consolidat de 6,2% din 

produsul intern brut, afectând sustenabilitatea finanțelor publice, 

luând în considerare că neadoptarea măsurilor fiscale ar determina o reducere a veniturilor bugetare în 

anul 2022 de 6,0 miliarde lei, reprezentând 0,5% din produsul intern brut în anul 2022, 

ținând cont că, în situații excepționale, organizarea și desfășurarea examenului de atestare a 

cunoștințelor dobândite în domeniul sistemului european de conturi SEC trebuie să se realizeze numai în 

condiții de siguranță atât pentru participanți, cât și pentru personalul din cadrul Ministerului Finanțelor, dar și 

pentru asigurarea continuității activității instituțiilor din administrația publică centrală în domeniul economic, 

devine imperativă instituirea unor măsuri cu caracter temporar care să permită numirea conducătorului 

compartimentului financiar-contabil. 

Luând în considerare că nepromovarea acestei măsuri ar avea consecințe negative, în sensul că ar 

determina imposibilitatea ocupării temporare a postului de conducător al compartimentului financiar-contabil, 

aspect de natură să influențeze negativ activitatea entităților publice, întrucât s-ar afla în imposibilitate de a 

înregistra în contabilitate operațiunile patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, a 

veniturilor și cheltuielilor, de a efectua plăți, de a întocmi situațiile financiare și de elaborare și fundamentare 

a proiectului bugetului instituției, 

luând în considerare că situația prezentată întrunește premisele unei situații urgente și extraordinare 

care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, neadoptarea acestor 

măsuri, cu celeritate, putând avea consecințe negative, în sensul că ar genera: 

a) un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectând sustenabilitatea 

finanțelor publice; 

b) întârzieri în adoptarea bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, 

afectând posibilitățile de finanțare a acțiunilor de limitare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, 

având în vedere necesitatea revizuirii regimului fiscal aplicabil biletelor de valoare sub forma tichetelor 

cadou acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de către 

angajatori/plătitori, potrivit legii, având în vedere situațiile constatate de organele fiscale de control, 



ținând cont de necesitatea majorării plafonului neimpozabil și care nu se cuprinde în baza de calcul al 

contribuțiilor de asigurări sociale obligatorii de la suma de 150 lei la suma de 300 lei pentru fiecare persoană 

și fiecare eveniment, în cazul cadourilor în bani și/sau în natură, 

luând în considerare implementarea măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de guvernare, 

aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 42/2021 pentru acordarea încrederii Guvernului, privind 

eliminarea facilității de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele 

fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii care depășesc 4.000 de lei, pentru partea ce 

depășește suma lunară de 4.000 de lei, pentru fiecare drept de pensie, 

având în vedere obiectivele din Planul Național de Redresare și Reziliență cu privire la necesitatea 

reducerii distorsiunilor și stimulentelor fiscale, 

luând în considerare necesitatea efectuării unor corelări în vederea asigurării aplicării unitare a 

reglementărilor fiscale cu privire la impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii, 

având în vedere că măsura suspendării stimulentului fiscal pentru contribuabilii plătitori de impozit pe 

profit care efectuează cheltuieli cu educația timpurie încetează la data de 31 decembrie 2021 și faptul că 

reglementarea actuală privind facilitatea fiscală pentru cheltuielile cu educația timpurie nu corespunde cu 

normele comunitare adoptate în domeniul taxei pe valoarea adăugată și accizelor și nici cu cele naționale din 

domeniul impozitului pe salarii, 

ținând seama de faptul că nepromovarea reglementărilor în domeniul impozitului pe venit și al 

contribuțiilor sociale obligatorii referitoare la tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute sub forma 

tichetelor cadou ar avea consecințe negative, în sensul că: 

a) ar conduce la posibilitatea plății veniturilor salariale sub forma tichetelor cadou având în vedere 

regimul fiscal actual al exceptării acestora de la plata contribuțiilor sociale obligatorii, generând diminuarea 

încasărilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat; 

b) nu sunt valorificate în sistemele de asigurări sociale veniturile obținute sub forma tichetelor cadou 

de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, ce ar avea ca efect și 

diminuarea cuantumului venitului din pensie în cazul persoanelor fizice respective; 

c) produce distorsiuni din punct de vedere concurențial pe piața muncii; 

d) sunt diminuate veniturile bugetelor de asigurări sociale, 

luând în considerare faptul că neadoptarea măsurii cu privire la actuala reglementare referitoare la 

facilitatea fiscală pentru cheltuielile cu educația timpurie, suspendată pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie 

2021 inclusiv, conduce la menținerea situației existente înainte de suspendarea acestor prevederi, în care 

subzistă inadvertențe și lacune nesoluționate ce nu permit aplicarea, precum și implicații bugetare 

semnificative, pentru a se putea da eficiență reglementării și preîntâmpina afectarea în mod negativ a bugetului 

de stat se impune înlăturarea acestei situații, cu celeritate, prin prelungirea perioadei de suspendare a 

reglementărilor incidente până la data de 31 decembrie 2022. 
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