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Ordonanţă de urgenţă nr. 90 din 18/09/2007 privind unele măsuri
financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi
reglementări în domeniul cheltuielilor de personal, Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 659 din 26/09/2007, Intrare in vigoare: 26/09/2007
Luând în considerare principalele caracteristici ale politicii bugetare în perioada 2005-2008, care sunt
subordonate obiectivelor de susţinere a creşterii economice şi de reducere a inflaţiei şi care privesc: stabilirea
deficitului bugetar la un nivel corelat cu obiectivele macroeconomice; susţinerea procesului de convergenţă a
economiei româneşti cu economiile europene; relaxarea fiscalităţii asupra muncii, venitului şi capitalului;
scăderea ratelor de contribuţii la asigurările sociale; creşterea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale,
urmărindu-se în acelaşi timp continuarea şi consolidarea politicilor de capital uman - învăţământ, sănătate,
pensii - ce vor asigura premise pentru realizarea unei economii durabile în domeniul forţei de muncă, asigurarea
cu prioritate a sumelor destinate cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri europene şi a contribuţiei României
la bugetul comunitar, care pentru anul 2008 reprezintă circa 1,6% din produsul intern brut, stabilirea pentru anul
2008, prin proiectul legii bugetului de stat, a unui deficit bugetar sub 3% din produsul intern brut pentru a susţine
dezinflaţia şi deficitul de cont curent în limite sustenabile,
în considerarea faptului că aceste elemente trebuie avute în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2008, cu
respectarea calendarului bugetar prevăzut de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările
ulterioare, şi că toate acestea 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. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Contribuţia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Legea
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează şi se calculează
începând cu 1 ianuarie 2009."
2. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
"a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) şi i), iar pentru
persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) începând cu 1 ianuarie 2009."
Art. II. - Instituţiile publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările
ulterioare, şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii,
înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu acordă tichete
de masă în anul 2008 personalului din cadrul acestora.
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