Lege nr. 200/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
protectiei sociale
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 725 din 27/10/2008
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91 din 26 septembrie 2007 pentru modificarea si
completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul I punctul 15, articolul 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca
si boli profesionale;
b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer, drepturi de autor, precum
si venituri primite in baza unor conventii civile sau contracte de colaborare;
c) participarea salariatilor la profit.
(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la alin. (1) lit. b) si c), nu
se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii."
2. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 142 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 142. - (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suporta din
bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de pana la 3% aplicat asupra cheltuielilor anuale
totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse
atrase, in conditiile legii."
3. La articolul II punctul 3, litera b) a alineatului (3) al articolului 101 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, drepturile de autor,
precum si veniturile primite in baza unor conventii civile sau contracte de colaborare;".
4. La articolul II punctul 4, alineatul (4) al articolului 101 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale, prevazute la alin. (3) lit. b) si c), nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul de
asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale."
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea
prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.
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