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AL 
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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti  05.03.1998 
Nr. 52 

 
 

RAPORT 
 
 
 

 
 
In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 

85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice în şedinţa din 04 martie 
1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art. 2 alin (1)  litera c) 
 
 
 
 
“c) veniturile realizate în baza 
unor contracte de locaţie de 
gestiune sau a altor asemenea 
forme de dare în exploatare;” 

Domnii deputaţi Bercea Florian 
şi Ana Gheorghe, Grupul 
Parlamentar PDSR, propun să se 
reformuleze textul după cum 
urmează: 
“c) veniturile realizate în baza 
unor contracte de locaţie de 
gestiune, de mandat, de 
concesiune şi de cesiune;” 

Precizarea cu 
exactitate a 
formelor de dare 
în exploatare. 

    
2. Art. 2 alin (1) litera d) 

 
 
 
 
“d) veniturile obţinute din 
dreptul de autor, inclusiv 
drepturile conexe, din 
cesionarea, încheierea, precum 
şi din valorificarea unor astfel  

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia pentru cultură, 
arte şi mijloace de informare în 
masă propun modificarea 
textului astfel: 
“d) veniturile realizate din 
valorificarea, sub orice formă 
potrivit legii, a dreptului de 
autor, sau a drepturilor conexe 
dreptului  de  autor,  inclusiv 

Pentru corelarea 
cu prevederile 
imperative şi cu 
terminologia 
consacrată prin 
Legea nr. 8/1996 
privind dreptul de 
autor şi drepturile 
conexe. 

    
    

asupra proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 85/1997 privind impunerea 

veniturilor realizate de persoanele fizice 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 de drepturi dobândite prin 
moştenire;” 

de către orice persoane care au 
dobândit acest drept prin 
moştenire;” 

 

    
3. Art. 2 alin. (1) litera g) 

 
 
 
“g) veniturile realizate din 
activităţi agricole, precum şi 
din organizarea activităţii în 
asociaţiile agricole fără 
personalitate juridică, cu 
excepţia celor prevăzute la art. 3 
lit. m)” 

Domnul deputat Dan 
Constantinescu, Grupul 
Parlamentar PNL, propune 
reformularea textului: 
“g) veniturile realizate din 
executarea de lucrări şi 
prestări de servicii pentru 
agricultură, precum şi din 
organizarea activităţii în 
asociaţiile agricole fără 
personalitate juridică, cu 
excepţia celor prevăzute la art. 3 
lit. m)” 

Precizarea se 
impune pentru a se 
clarifica domeniul 
agricol la care se 
aplică impunerea. 

    
4. Art. 2 alin. (1) litera h) 

 
 
 
 
“h) veniturile realizate din 
activităţi artistice, distractive 
sau sportive desfăşurate în mod 
independent, precum şi din 
organizarea unor asemenea 
activităţi;” 

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci împreună cu Comisia 
pentru cultură, arte şi mijloace 
de informare în masă propun 
modificarea textului astfel: 
“h) veniturile realizate din 
activităţi sportive desfăşurate în 
mod independent, precum şi din 
organizarea de activităţi 
artistice, distractive sau 
sportive;” 

Pentru eliminarea 
primei părţi a 
textului, care 
repetă prevederea 
de la litera d) 
întrucât “veniturile 
realizate din 
activităţi artistice, 
distractive” sunt, 
de fapt, veniturile 
realizate prin 
valorificarea 
dreptului de autor 
sau a drepturilor 
conexe dreptului 
de autor. 

    
5. Art. 2 alin. (1) litera i) 

 
 
 
“i) premiile şi orice câştiguri în 
bani sau în natură, acordate de o 
entitate plătitoare, care depăşesc 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune diminuarea pragului de 
impozitare astfel: 
“i) premiile şi orice câştiguri în 
bani sau în natură, acordate de o 
entitate plătitoare, care depăşesc 

Pentru corelare cu 
scara folosită la 
impozitarea 
salariilor, care 
prevede că 
munimul lunar 
neimpozabil este 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 suma de 5.000.000 lei cu 
excepţia celor supuse 
impozitului pe salarii;” 

suma de 3.000.000 lei cu 
excepţia celor supuse 
impozitului pe salarii;” 

de 250.000 lei 
(250.000 x 12 = 
3.000.000) 

    
6. Art. 2  alin. (1) litera l) 

 
“l) alte venituri realizate în mod 
permanent sau întâmplător;” 

Comisia propune completarea 
textului astfel: 
l) alte venituri realizate în mod 
permanent sau întâmplător 
nominalizate la Cap. V din 
prezenta lege;” 

Pentru a nu crea 
dificultăţi în 
interpretarea şi 
aplicarea legii 

    
7. Art. 2 alin. (3) 

 
 
 
 
 
 
 
“(3) Evaluarea veniturilor în 
natură se face la preţurile şi 
tarifele practicate pe piaţă, la 
data încasării venitului.” 

Domnul deputat Corâci Ioan 
Cezar, Grupul Parlamentar PNL 
şi domnul deputat Bercea 
Florian, Grupul Parlamentar 
PDSR, propun reformularea 
textului astfel: 
“(3) Evaluarea veniturilor în 
natură se face la preţurile 
respectiv tarifele de vânzare 
sau de achiziţie a produsului, 
practicate pe piaţă, la data 
încasării veniturilor.” 

Corelare cu 
prevederile art. 2 
din Legea nr. 
32/1991 privind 
impozitul pe 
salarii. 

    
8. Art. 3 litera a) 

 
 
 
 
 
“a) dobânzile aferente titlurilor 
de stat, precum şi cele aferente 
depunerilor la vedere în conturi 
la societăţi bancare;” 

Domnul deputat Teculescu 
Constantin, Grupul Parlamentar 
PDSR şi domnul deputat Liviu 
Mera, propun modificarea 
textului astfel: 
“a) dobânzile aferente titlurilor 
de stat sau orice alt titlu, 
precum şi cele aferente 
depunerilor la vedere şi în 
depozite la termen la societăţile 
bancare;” 

În vederea ceării 
unui tratament 
egal între 
contribuabili. 

    
9. Art. 3 litera d) 

 
 
 
“d) sumele primite de asiguraţi 
în baza contractelor de asigurare 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune completarea textului 
astfel: 
“d) sumele care se primesc în 
baza contractelor de asigurări  

În vederea 
completării sferei 
de aplicare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
 de bunuri sau de persoane;” de bunuri, persoane şi 

răspundere civilă;” 
 

10. Art. 3 litera e) 
 
 
 
“e) pensiile de orice fel şi 
ajutoarele primite, în cadrul 
sistemului asigurărilor sociale, 
precum şi alocaţiile de stat 
pentru copii;” 

Domnul deputat Morariu Teodor 
Gheorghe, Grupul Parlamentar 
PNŢCD, popune completarea 
textului astfel: 
“e) pensiile de orice fel şi 
ajutoarele primite, în cadrul 
sistemului asigurărilor sociale, 
alocaţiile de stat pentru copii, 
precum şi alocaţia 
suplimentară pentru familiile 
cu copii ;” 

Idem 

    
11. Art. 3 litera f) 

 
 
 
“f) bursele elevilor, studenţilor 
şi doctoranzilor;” 

Domnul deputat Corâci Ion 
Cezar, Grupul Parlamentar PNL, 
propune reformularea textului 
astfel: 
“f) bursele acordate celor care 
urmează orice formă de 
şcolarizare sau perfecţionare 
profesională în forme 
instituţionalizate;” 

Pentru cuprinderea 
în sferă a tuturor 
celor care urmează 
formele de 
şcolarizare şi 
perfecţionare în 
sistem 
instituţionalizat. 

    
12. Art. 3 litera h) 

 
 
“h) premiile de orice fel, în bani 
sau în natură, acordate de 
Regia Autonomă “Loteria 
Naţională” la sistemele sale de 
joc;” 

Comisia propune înlocuirea 
textului cu următoarea 
formulare: 
“h) premiile acordate 
sportivilor, antrenorilor şi 
tehnicienilor pentru realizarea 
următoarelor obiective de 
înaltă performanţă:  
- clasarea pe podiumul de 
premiere a campionatelor 
mondiale, europene şi al 
jocurilor olimpice; 
- calificarea şi participarea la 
campionatele europene, 
mondiale şi la jocurile 
olimpice;” 
 

Se elimină textul 
iniţial al art. 3 lit. 
h) pentru 
realizarea 
impozitării 
veniturilor din 
sistemul “Loteriei 
Naţionale”. 
Se tratează astfel 
nedescriminatoriu 
impozitarea 
diferitelor forme 
de venit. 
Crearea cadrului 
legislativ menit să 
canducă la 
încurajarea 
talentelor şi rea- 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
   zarea 

performanţelor 
deosebite. 

    
13. Art. 3 litera i) 

 
 
“i) veniturile realizate de 
veteranii de război, văduvele de 
război, văduvele nerecăsătorite 
ale veteranilor de război şi 
soţiile veteranilor de război din 
practicarea pe cont propriu şi în 
mod singular a unei meserii sau 
profesii, inclusiv din închirierea 
unei singure locuinţe, cu 
excepţia veniturilor obţinute 
exclusiv din activitatea de 
comerţ;” 

Comisia propune completarea 
textului cu următoarea 
formulare: 
“i) veniturile realizate de 
veteranii de război, văduvele de 
război,văduvele nerecăsătorite 
ale veteranilor de război şi 
văduvele nerecăsătorite ale 
eroilor martiri ai Revoluţiei 
Române din decembrie 1989, 
din practicarea pe cont propriu şi 
în mod singular a unei meserii 
sau profesii, inclusiv din 
închirierea unei singure locuinţe, 
cu excepţia veniturilor obţinute 
exclusiv din activitatea de 
comerţ;” 

Pentru tratament 
nedescriminatori a 
văduvelor 
nerecăsătorite ale 
eroilor martiri ai 
Revoluţiei din 
Decembrie 1989. 

    
14. Art. 3 litera l) 

 
“l) veniturile obţinute din 
tranzacţionarea valorilor 
mobiliare;” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“l) veniturile obţinute din 
tranzacţionarea valorilor 
mobiliare potrivit încadrării 
CNVMR;” 

Completarea este 
necesară pentru a 
se respecta 
legislaţia în 
materie. 

    
15. Art. 3 litera m) 

 
“m) veniturile realizate din 
vânzarea produselor agricole în 
stare naturală, obţinute din 
producţie proprie, din creşterea 
animalelor şi a păsărilor, din 
vânzarea produselor provenite 
din silvicultură, sericicultură şi 
apicultură, în stare naturală, 
precum şi din vânzarea 
produselor culese din flora şi 
fauna spontană;” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“m) veniturile realizate din 
vânzarea produselor agricole în 
stare naturală, obţinute din 
producţie proprie, din creşterea 
animalelor şi a păsărilor, din 
vânzarea produselor provenite 
din silvicultură, sericicultură 
apicultură şi piscicultură, în 
stare naturală, precum şi din 
vânzarea produselor culese din 
flora şi fauna spontană;” 

Pentru o formulare 
cât mai 
cuprinzătoare a 
domeniilor 
aducătoare de 
venituri. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
16. Art. 3 litera n) 

 
“n) persoanele fizice în vârstă de 
peste 65 de ani împliniţi, 
femeile, şi 70 de ani împliniţi, 
bărbaţii, invalizii de gradul unu 
şi persoanele handicapate 
asimilabile gradului 1 de 
invaliditate, care realizează 
venituri din practicarea pe cont 
propriu şi în mod singular a unei 
meserii sau profesii, cu excepţia 
veniturilor obţinute exclusiv din 
activitatea de comerţ.” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“n) veniturile realizate de 
persoanele fizice în vârstă de 
peste 65 de ani împliniţi, 
femeile, şi 70 de ani împliniţi, 
bărbaţii, invalizii de gradul unu 
şi persoanele handicapate 
asimilabile gradului 1 de 
invaliditate, care realizează 
venituri din practicarea pe cont 
propriu şi în mod singular a unei 
meserii sau profesii, cu excepţia 
veniturilor obţinute exclusiv din 
activitatea de comerţ.” 
 

Pentru o formulare 
corectă a 
alineatului în 
sensul precizării 
sferei de 
cuprindere a 
veniturilor 
exonerate de la 
plata impozitului. 

    
17. Art. 5 

 
 
 
“- Contribuabilii prevăzuţi la art. 
1, autorizaţi potrivit legii, se 
impun pe baza venitului efectiv 
realizat,  venitul  impozabil 
determinându-se ca diferenţă 
între totalul veniturilor încasate, 
în bani şi în natură, din 
activitatea desfăşurată, şi 
cheltuialile efectuate pentru 
realizarea veniturilor, inclusiv 
primele plătite pentru asigurările 
de bunuri, pe baza documentelor 
justificative.” 

Domnul deputat Florian Bercea, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune reformularea textului 
astfel: 
“- Contribuabilii prevăzuţi la art. 
1, autorizaţi potrivit legii, se 
impun pe baza venitului efectiv 
realizat,  venitul  impozabil 
determinându-se ca diferenţă 
între totalul veniturilor încasate, 
în bani şi în natură, din 
activitatea desfăşurată, şi 
cheltuialile efectuate pentru 
realizarea veniturilor, inclusiv  
primele plătite pentru asigurările 
de bunuri, asigurările de 
răspundere civilă şi pentru 
asigurările de accidente pentru 
salariaţi legat de activitatea 
desfăşurată, pe baza 
documentelor justificative.” 

Pentru precizarea 
clară a sferei de 
cuprindere. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
18. Art. 7 alin. (1) litera d) 

 
“d) cheltuielile de sponsorizare 
efectuate peste limita prevăzută 
în  Legea sponsorizării nr. 
32/1994;” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“d) cheltuielile de sponsorizare 
efectuate peste limita prevăzută 
în  Legea sponsorizării nr. 
32/1994 cu modificările 
ulterioare;” 

În vederea 
respectării tehnicii 
legislative. 

    
19. Art. 9 

 
“Reducerile şi scutirile acordate 
potrivit dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă se aplică 
începând cu anul următor celui 
în care contribuabilii împlinesc 
limitele de vârstă menţionate.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel: 
“Reducerile şi scutirile acordate 
potrivit dispoziţiilor art. 
precedent  se aplică începând cu 
anul următor celui în care 
contribuabilii împlinesc limitele 
de vârstă menţionate.” 

Pentru a se evita 
eventualele 
confuzii în 
aplicare. 

    
20. Art. 13 alin. (1) 

 
“(1) Contribuabilii care 
desfăşoară activităţi pe bază 
de liberă iniţiativă sunt obligaţi 
să depună declaraţia anuală de 
impunere, pentru veniturile 
realizate în anul fiscal precedent, 
până la data de 31 ianuarie a 
fiecărui an fiscal.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel:  
“(1) Contribuabilii care se 
impun pe baza venitului efectiv 
realizat sunt obligaţi să depună 
declaraţia anuală de impunere, 
pentru veniturile realizate în anul 
fiscal precedent, până la data de 
31 ianuarie a fiecărui an fiscal.” 

Pentru precizarea 
mai exactă a bazei 
de impunere. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

21. Art. 14 alin. (3) 
 
 
 
“(3) În cazul unei creşteri sau 
reduceri a venitului realizat, în 
cursul anului, de peste 20%, 
organele fiscale au dreptul, o 
singură dată pe an, în cursul 
semenstrului II, să reclaculeze 
impozitul provizoriu în funcţie 
de venitul efectiv realizat de la 
începutul anului de impunere, 
repartizând impozitul rezultat în 

Domnul deputat Teculescu 
Constatin, Grupul Parlamentar 
PDSR, propune reformularea 
conţinutului astfel: 
“(3) În cazul unei creşteri sau 
reduceri a venitului realizat, în 
cursul anului, de peste 20%, 
organele fiscale vor recalcula, o 
singură dată pe an, în cursul 
semenstrului II, impozitul 
provizoriu în funcţie de venitul 
efectiv realizat de la începutul 
anului de impunere, repartizând 
impozitul  rezultat  în  urma 

Pentru evitarea 
confuziilor în 
aplicare. 

    
 urma reclaculării pe termenele 

de plată următoare.” 
reclaculării pe termenele de plată 
următoare:” 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

22. Art. 16 alin. (1) 
 
 
“(1) În cazul constatării de către 
organele fiscale a unor abateri, 
de la legislaţia în vigoare pe linia 
nedeclarării veniturilor, a 
evidenţierii şi declarării eronate 
a veniturilor şi cheltuielilor, în 
scopul sustragerii de la plata 
impozitului sau neconducerii 
evidenţelor obligatorii prevăzute 
de lege, pe lângă aplicarea 
sancţiounilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare în materie 
de abateri de la disciplina 
financiară, organele fiscale vor 
proceda la impunerea din oficiu 
pe baza metodelor stabilite prin 
instrucţiunile prevăzute la art. 30 
alin. (2) din prezenta ordonanţă 
de urgenţă, iar în caz de abateri 
repetate sau  în  cazul  deţinerii 
nejustificate a autorizaţiei de 
funcţionare, prin lipsa de 
activitate a contribuabililor, pe o 
perioadă de 6 luni, organele 
fiscale vor proceda la reţinerea 
autorizaţiilor de funcţionare şi la 
înaintarea acestora, în procedură 
de urgenţă, autorităţilor care le-
au eliberat, în vederea anulării.” 

Comisia propune înlocuirea 
cuvântului “eronată” cu cuvântul 
“nereală” textul devenind: 
 “(1) În cazul constatării de către 
organele fiscale a unor abateri, 
de la legislaţia în vigoare pe linia 
nedeclarării veniturilor, a 
evidenţierii şi declarării nereale 
a veniturilor şi cheltuielilor, în 
scopul sustragerii de la plata 
impozitului sau neconducerii 
evidenţelor obligatorii prevăzute 
de lege, pe lângă aplicarea 
sancţiounilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare în materie 
de abateri de la disciplina 
financiară, organele fiscale vor 
proceda la impunerea din oficiu 
pe baza metodelor stabilite prin 
instrucţiunile prevăzute la art. 30 
alin. (2) din prezenta ordonanţă 
de urgenţă, iar în caz de abateri 
repetate  sau  în  cazul  deţinerii 
nejustificate a autorizaţiei de 
funcţionare, prin lipsa de 
activitate a contribuabililor, pe o 
perioadă de 6 luni, organele 
fiscale vor proceda la reţinerea 
autorizaţiilor de funcţionare şi la 
înaintarea acestora, în procedură 
de urgenţă, autorităţilor care le-
au eliberat, în vederea anulării.” 

Termenul nereal 
este mai 
cuprinzător. 

    
23. CAPITOLUL III – Titlu 

 
 
 
 
“Impozitul   pe   veniturile   din 

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
maspă propun reformularea titlul 
Cap. III, astfel:  
“Impozitul   pe    veniturile 

Pentru colerare cu 
prevederile 
imperative şi cu 
terminologia 
consacrată prin 
Legea nr. 8/1996 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 drepturi de autor, inclusiv 
drepturile conexe, din 
cesionarea, din încheierea, 
precum şi din valorificarea 
unor astfel de drepturi 
dobândite prin moştenire” 

realizate din valorificarea, sub 
orice formă, a dreptului de 
autor, sau a drepturilor conexe 
dreptului de autor, inclusiv de 
către orice persoane care au 
dobândit aceste drepturi prin 
moştenire” 

privind dreptul de 
autor şi drepturile 
conexe. 

    
24. Art. 17 alin. (1) 

 
 
 
 
“(1) Veniturile din drepturi de 
autor, inclusiv drepturile 
conexe, din cesionarea, din 
închirierea, precum şi din 
valorificarea unor astfel de 
drepturi dobândite prin 
moştenire se supun anual 
impunerii de către unităţile 
plătitoare sau, după caz, de către 
organismele de gestiune 
colectivă, înfiinţate potrivit 
legii.” 

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă propun modificarea 
textului după cum urmează: 
“(1) Veniturile realizate din 
utilizarea sau exploatarea unei 
opere de creaţie intelectuală, 
ori a unei prestaţii artistice, 
inclusiv cele care provin din 
remuneraţia compensatorie 
pentru copia privată sau din 
dreptul de suită, se supune 
anual impunerii de către 
unitatea plătitoare, sau după 
caz, prin organismele de 
gestiune colectivă, înfiinţate 
potrivit legii.” 

Pentru corelare cu 
prevederile 
imperative şi 
terminologia 
consacrată prin 
Legea nr. 8/1996 
şi pentru corelare 
cu modificarea 
făcută la pct.23 
din prezentul 
raport. 

    
25. Art. 18 alin. (1) litera c) 

 
 
 
“c) 30% în cazul operelor 
ştiinţifice, precum şi al operelor 
şi prestaţiilor artistice, indiferent 
de gen, cu excepţia operelor 
prevăzute la litera a) şi b);” 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune majorarea cotei de 
cheltuieli, după cum urmează: 
“c) 35% în cazul operelor 
ştiinţifice, precum şi al operelor 
şi prestaţiilor artistice, indiferent 
de gen, cu excepţia operelor 
prevăzute la litera a) şi b);” 

Pentru stimularea 
creaţiilor ştiinţifice 
şi artistice 
conform textului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
26. Art. 18 alin. (1) litera e) Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă propun eliminarea 

Pentru eliminarea 
unei prevederi de 
natură să introducă 
un al doilea sistem 
de impunere 
pentru aceeaşi 
categorie de 
contribuabili, 
întrucât potrivit 
Legii nr. 8/1996 
artiştii executanţi 
şi interpreţii sunt 
titulari de drepturi 
conexe dreptului 
de autor, iar 
interpretările şi 
execuţiile lor sunt 
denumite pretaţii 
artistice. 

    
27. Art. 18 alin. (2) Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci şi Comisia pentru cultură, 
arte, mijloace de informare în 
masă propun eliminarea 

În vederea 
înlăturării 
eventualelor 
interpretări în 
aplicare. 

    
28. Art. 18 alin. (3) 

 
 
 
 
“(3) În cazul lucrărilor de artă 
monumentală, venitul anual 
impozabil se determină prin 
scăderea din venitul brut realizat 
a cheltuielilor efective.” 

Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci şi Comisia pentru cultură, 
artă, mijloace de informare în 
masă propun modificarea 
textului astfel: 
“(3) În cazul operelor de artă 
monumentală, la care 
cheltuielile efective depăşesc 
cota forfetară stabilită la alin. 
1 litera a) venitul anual 
impozabil se determină prin 
scăderea din venitul brut realizat 
a acestor cheltuieli, pe bază de 
documente justificative.” 

Pentru remedierea 
unei erori de 
interpretare, 
actuala formulare 
ar avea ca efect 
defavorizarea 
creatorilor de artă 
monumentală în 
raport cu alţi 
creatori de opere 
de artă plastică 
dacă nu li s-ar 
recunoaşte dreptul 
de a beneficia de o 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
   cotă forfetară de 

cheltuieli, pentru 
care să nu fie 
necesară 
producerea de acte 
justificative. 

    
29. Art. 18 alin. (4) 

 
 
 
 
“(4) Cotele prevăzute mai sus nu 
se aplică în cazul moştenitorilor, 
cu excepţia drepturilor 
obţinute din opere muzicale.” 

Comisia propune eliminarea 
sintagmei “cu excepţia 
drepturilor obţinute din opere 
muzicale”  textul devenind 
astfel:  
“(4) Cotele prevăzute mai sus nu 
se aplică în cazul 
moştenitorilor.” 

Pentru eliminarea 
unei excepţii care 
nu se justifică 
având în vedere că 
prin introducerea 
acestor cote se au 
în vedere numai 
cheltuielile 
efectuate pentru 
realizarea operei 
de creaţie şi nu a 
cheltuielilor legate 
de exploatarea 
operelor de către 
moştenitori. 

    
30. Art. 24 alin. (1) 

 
“(1) Venitul anual impozabil se 
determină prin scăderea din 
veniturile încasate în decursul 
unui an a impozitului pe clădiri, 
a primelor de asigurare plătite 
şi a impozitului pe teren 
aferente spaţiului închiriat, iar  
în   cazul  închirierilor  sau 
subînchirierilor de camere 
mobilate se mai deduce şi o 
cotă forfetară de cheltuielie de 
20% din venitul rămas după 
scăderea impozitelor şi a 
primelor menţionate.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel:  
“(1) Venitul anual impozabil se 
determină prin scăderea din 
veniturile încasate în decursul 
unui an a impozitelor şi taxelor 
datorate potrivit legii pentru 
bunurile cedate spre folosinţă 
care sunt în sarcina proprieta 
rului, uzufructuarului sau a 
altui întreţinător legal (cu 
excepţia impozitului stabilit în 
prezenta ordonanţă), a 
comisionului reţinut de 
intermediari şi a primelor de 
asigurare plătite pentru bunul 
cedat spre folosinţă.” 

Pentru claritatea 
aplicării 
deducerilor de 
cheltuieli. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
    

31. Art. 24 alin. (2) 
 
“(2) În cazul închirierilor şi 
subînchirierilor de camere 
mobilate prin agenţii economici 
specializaţi, înainte de 
deducerea cotei forfetare de 
20% menţionată la alin. (1) se 
scade comisionul reţinut de 
aceştia, pe baza documentelor 
justificative.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel:  
“(2) În cazul închirierilor şi 
subînchirierilor de camere 
mobilate  se mai deduce o cotă 
forfetară de 20% din venitul 
rămas după scăderea 
cheltuielilor, menţionate la 
alin. (1).” 

Corelare cu 
amendamentul 
adus la alineatul 
precedent. 

    
33. Art. 24 alin. (3) 

 
“(3) Venitul din chirii înscrise 
în declaraţia de impunere nu 
poate fi mai mic decât 
nivelurile valorice stabilite 
prin hotărâri ale consiliilor 
locale.” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel:  
“(3) Impozitul stabilit pentru 
anul curent de impunere se 
plăteşte trimestrial, în patru 
rate egale, până la 15 inclusiv a 
ultimei luni din fiecare 
trimestru.” 

Pentru precizarea 
mai clară a 
termenului de 
plată. 

    
33. Art. 26 alin. (2) litera a) Comisia propune eliminarea 

textului 
Pentru eliminarea 
fenomenului 
discriminatoriu, 
corelare cu 
prevederile art. 3 
lit. a) 

    
34. Art. 26 alin. (2) litera b) 

 
 
“b) 15% în cazul celor care 
livrează mărfuri sau vând bunuri 
în regim de consignaţie, cu 
excepţia bunurilor din inventarul 
propriu al persoanei fizice 
depunătoare.” 

Comisia propune înlocuirea 
sintagmei “depunătoare” cu 
“deponente”, textul devenind: 
“b) 15% în cazul celor care 
livrează mărfuri sau vând bunuri 
în regim de consignaţie, cu 
excepţia bunurilor din inventarul 
propriu al persoanei fizice 
deponente.” 

Pentru 
corectitudine în 
exprimare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
    
    

35. Art. 27 alin. (1) 
 
 
“(1) Sumele reţinute ca impozit 
reprezintă impozit definitv şi se 
virează la bugetul consiliului 
locap pe a cărui rază teritorială 
plătitorii de venituri menţionaţi 
la art. 26 îşi au domiciliul sau 
sediul. Vărsarea impozitului se 
face o dată cu ridicarea 
numerarului de la societatea 
bancară sau în ziua lucrătoare 
imediat următoare plăţii, în 
cazul în care plata se face din 
casă.” 

Comisia propune reformularea 
celei de a doua fraze cu 
următorul conţinut:  
“(1) Sumele reţinute ca impozit 
reprezintă impozit definitv şi se 
virează la bugetul consiliului 
locap pe a cărui rază teritorială 
plătitorii de venituri menţionaţi 
la art. 26 îşi au domiciliul sau 
sediul. Vărsarea impozitului se 
face până la data de 15 inclusiv 
a lunii următoare plăţii.” 

Pentru eliminarea 
unor operaţiuni 
intermediare şi 
inutile. 

    
36. Art. 27 alin. (2) Comisia propune eliminarea 

textului. 
Corelare cu 
amendamentul de 
la art. 3 lit. a). 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

37. Art. 28 alin. (1) 
 
“(1) Veniturile, altele decât 
celele realizate în baza unui 
contract individual de muncă 
încheiat conform legii obţinute 
de artişti, sportivi şi alte 
categorii asemănătoare de 
persoane, profesionişti sau 
amatori, alţii decât cei prevăzuţi 
la art. 5, realizate în mod 
independent prin intermediul 
unor instituţii publice, asociaţii 
sau alte entităţi, ca urmare a 
participării la spectacole, 
concursuri, campionate şi alte 
manifestări artistice, culturale 
şi sportive, cu excepţia 
premiilor, se impozitează cu  

Comisia propune modificarea 
textului astfel: 
“(1) Veniturile, altele decât 
celele realizate în baza unui 
contract individual de muncă 
încheiat conform legii, obţinute 
de sportivi şi alte categorii 
asemănătoare de persoane, 
profesionişti sau amatori, alţii 
decât cei prevăzuţi la art. 5, 
realizate prin intermediul unor 
persoane juridice, ca urmare a 
participării la spectacole, 
concursuri, campionate şi alte 
manifestări cu excepţia 
premiilor, se impozitează cu 
cotele menţionate la art. 26 alin. 
(1).” 

Pentru eliminarea 
unei prevederi de 
natură să introducă 
un al treilea sistem 
de impunere. 

    
    
    
 cotele menţionate la art. 26 alin. 

(1).” 
  

    
38.  

 
 
Art. 29 alin. 3 nou 

Comisia propune introducerea 
următorului text: 
Art. 29 alin 3 nou 
“(3) În cazul veniturilor 
realizate prin încasări repetate 
de la aceeaşi unitate plătitoare 
de venit, cu excepţiile 
prevăzute în prezenta 
ordonanţă de urgenţă, 
impozitul se calculează prin 
cumularea veniturilor realizate 
în cadrul aceleiaşi luni, 
deducându-se impozitul 
reţinut pentru părţile 
anterioare.” 

Pentru clarificarea 
impunerii 
veniturilor 
obţinute în cursul 
unei luni 
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crt. 
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Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

39. Art. 30 alin. (1) 
 
 
 
 
 
“(1) Consiliile locale şi judeţene 
pot acorda, de la caz la caz, 
potrivit legii, pentru motive 
temeinic justificate, eşalonări de 
plăţi în cel mult 12 rate lunare, 
amânări de plăţi până la sfârşitul 
anului calendaristic, precum şi 
reduceri sau scutiri de 
majorări de întârziere aferente 
impozitului aneachitat.” 

Comisia propune eliminarea 
sintagmei “precum şi reduceri 
sau scutiri de majorări de 
întârziere aferente impozitului 
aneachitat” textul devenind 
astfel: 
 “(1) Consiliile locale şi judeţene 
pot acorda, de la caz la caz, 
potrivit legii, pentru motive 
temeinic justificate, eşalonări de 
plăţi în cel mult 12 rate lunare, 
amânări de plăţi până la sfârşitul 
anului calendaristic.” 

Pentru a se evita în 
aplicare efectuarea 
eventualelor 
interpretări ce ar 
putea genera unele 
confuzii. 

    
    
    

 
 
 
 
 

 
In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art. 2 alin. (1) litera g) Comisia pentru drepturilor 
omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, domnul 
deputat Marţian Dan, Grupul 
Parlamentar PDSR, şi domnul 
deputat Corâci Ioan Cezat, 
Grupul Parlamentar PNL au 
propus eliminarea textului. 

1.Impozitarea 
propusă în textul 
de la lit. g) 
contravine 
dispoziţiilor art. 1 
lit. a) din 
Ordonanţă, 
precum şi a 
angajamentului 
luat de Guvern la 
investirea sa de a 
anula impozitul 
agricol până în 
anul 2000 şi 
dispoziţiilor 
Ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
44/1997 privind 
suspendarea 
impozitului pe 
venitul agricol, 
aprobată prin 
Legea nr. 
158/1997. 

   2. Nu se are în 
vedere impunerea 
veniturilor 
realizate în baza 
ordonanţei de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
44/1997 ci se 
adresează celor 
care efectuează 
lucrări agricole. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

2. Art. 2 alin. (1) litera i) Comisia pentru cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 
propune ca litera i) din alin. (1) a 
art. 2 să se modifice şi să aibă 
următorul cuprins: 
“i) premiile anuale în bani sau în 
natură, acordate de o entitate 
plătitoare, care depăşesc suma de 
5.000.000 lei, cu excepţia supuse 
impozitului pe salarii;” 

1. Pentru o mai 
corectă 
circumscriere a 
sferei de 
cuprindere a 
acestei prevederi 
şi pentru 
eliminarea 
posibilităţii de a se 
abuza de 
facilitatea oferită. 

   2. Formularea 
propusă la Anexa 
nr. 1, nr. crt. 5 este 
corespunzătoare. 

    
3. Art. 2 alin. (1) lit. j) Domnul deputat Liviu Mera, 

Grupul Parlamentar PD şi 
domnul deputat Corâci Ioan 
Cezar, Grupul Parlamentar PNL, 
au propus eliminarea textului. 

1. S-a avut în 
vedere eliminarea 
unor prevederi 
care ar putea 
conduce la 
tratamente 
discriminatorii a 
unor categorii de 
deponenţi. 

   2.Conform 
prevederilor art. 3 
lit. a) sunt 
exceptate de la 
impozitare. 

    
4. Art. 3 litera h) Domnul deputat Petre Ţurlea, 

Grupul Parlamentar PRM, a 
propus introducerea, în partea 
finală a textului de la lit. h) a 
următoarei completări: “precum 
şi premiile obţinute din activităţi 
ştiinţifice, artistice şi sportive” 

1. Completarea s-a 
făcut în vederea 
stimulării 
activităţii 
ştiinţifice, artistice 
şi sportive pentru 
obţinerea unor 
rezultate 
performante. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

   2. Prevederile art. 
3 lit. h) au fost 
eliminate conform 
amendamentului 
de la Anexa nr. 1 
nr. crt. 12. 

    
5.  Art. 3 litera i) Domnul deputat Tănase Tăvală, 

Grupul Parlamentar PNŢCD, a 
propus completarea textului de 
la art. 3 lit. i) cu următoarea 
prevedere: “Acelaşi tratament se 
aplică şi veniturilor similare 
obţinute de persoanele 
beneficiare de drepturile 
acordate prin Decretul-Lege nr. 
118/1990; republicat art. 1 alin. 
(1) şi (2), cât şi de persoanele 
prevăzute în Legea nr. 42/1990, 
republicată, art. 2 alin. (1) şi (2) 
şi art. 8 alin. (1)” 

1. Completarea se 
impune pentru 
acordarea 
aceloraşi facilităţi 
persoanelor 
beneficiare ale 
unor legi 
reparatorii 
adoptate după 
1989 şi care, în 
general, au 
venituri reduse. 

   2. Amendamentul 
propus a fost 
preluat parţial de 
către Comisia 
pentru buget, 
finanţe şi bănci. 

    
6. Art. 3 litera o) nou Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă 
propune completarea cu un nou 
alineat ce ar avea următorul 
conţinut: 
“o) premiile acordate de 
Academia Română, de 
Fundaţia Culturală Română, 
de ministere şi de alte organe 
de specialitate ale 
adminstraţiei centrale, precum 
şi premiile acordate de 
persoane juridice de drept 
privat, a căror activitate în 

1. Pentru a se 
recunoaşte 
importanţa şi 
caracterul deosebit 
al premiilor 
acordate de 
entităţile 
enumerate, ceea ce 
justifică reluarea, 
într-o variantă 
ameliorată, a 
prevederii de la 
pct. 10, art. 1 al 
Ordonanţei de 
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crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

  domeniile culturii, artei, 
ştiinţei, al cercetării şi 
dezvoltării, este recunoscută şi 
confirmată de ministerele care 
le-au avizat înfiinţarea.” 

urgenţă nr. 
62/1997. 

   2. Se încadrează în 
prevederile art. 2 
lit. i) la prezenta 
ordonanţă. 

    
7. Art. 3 Comisia pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport propune 
completarea art. 3 cu 
următoarele: 
“- drepturile cuvenite 
inventatorilor şi inovatorilor 
(text provenit de la art. 2 lit. k))” 

1. Veniturile 
realizate din aceste 
activităţi sunt 
nesemnificative 
pentru a fi 
impozitate. 

   2. Prin Legea nr. 
64/1991 privind 
brevetele de 
invenţie, la art. 68 
se prevede ca 
“profitul obţinut 
ca urmare a 
aplicării unei 
invenţii este scutit 
de impozit în 
primii 5 ani de 
aplicare calculat 
asupra valabilităţii 
brevetului.” 

  “- premiile acordate elevilor, 
studenţilor şi sportivilor la 
concursurile şcolare şi universita 
re la nivel naţional şi 
internaţional.” 

1. Veniturile 
realizate din aceste 
activităţi sunt 
nesemnificative 
pentru a fi 
impozitate 

   2. Amendamentul 
propus de Comisia 
pentru buget, 
finanţe şi bănci de 
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   la art. 2 lit. i) 
(amendamente 
admise) şi art. 3 
lit. h) sunt 
acoperitoare. 

    
8. Art. 15 alin. (2) Comisia pentru învăţământ, 

tineret, ştiinţă şi sport propune 
reformularea textului astfel: 
“(2) Impozitul stabilit pentru a.c. 
de impunere se plăteşte 
trimestrial, în patru rate egale, 
până la data de 15, inclusiv, al 
ultimei luni din primele trei 
trimestre şi până la 15 
noiembrie, inclusiv, pentru 
trimestrul patru.” 

1.Crearea 
condiţiilor folosirii 
eficiente a 
fondurilor 
constituite. 

   2. Textul iniţial 
este coroborat cu 
amendamentul 
adus la Anexa nr. 
1 (amendamente 
admise) art. 24 
alin. (3). 

    
9. Art. 18 alin. (1) Domnul deputat Petre Ţurlea, 

Grupul Parlamentar PRM şi 
domnul deputat Liviu Mera, 
Grupul Parlamentar PD, au 
propus egalizarea la 40% a cotei 
forfetare ce urmează să fie 
dedusă din venitul brut realizat 
în cazul tuturor operelor 
menţionate la art. 18 alin. (1)  

1. S-a avut în 
vedere că orice 
diferenţiere între 
categoriile de 
opere enumerate 
nu poate avea la 
bază criterii 
suficient de 
obiective şi preci 
se, iar realizarea 
lor implică, în 
toate cazurile, atât 
muncă şi talent, 
cât şi cheltuieli 
materiale. 
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crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

  lit. a), b), c) şi d). 
Amendamentul a fost însuşit de 
comisie cu majoritate de voturi. 
Ca atare, textul art. 18 alin. (1) 
va avea următorul cuprins: 
“(1) Venitul annual impozabil se 
determină prin scăderea din 
venitul brut realizat a unei cote 
forfetare de cheltuieli, după cum 
urmează: 
a) 40% în cazul operelor de artă 

plastică, de arhitectură şi 
fotografie; operelor 
ştiinţifice; operelor muzicale, 
indiferent de gen; operelor şi 
prestaţiilor artistice, 
indiferent de gen;” 

Textul de la lit. c) devine lit.b) 

2. Amendamentul 
propus la Anexa 
nr. 1, nr.crt. 25 a 
avut la bază drept 
criterii, corelarea 
obiectivă a 
profitului creaţiei 
cu nivelul 
impozitării. 

    
10. Art. 18 alin. (1) Domnul deputat Serban 

Rădulescu –Zoner a propus 
reformularea iar Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a respins 
amendamentul următor: 
“(1) Venitul annual impozabil se 
determină prin scăderea din 
venitul brut realizat a unei cote 
forfetare de cheltuieli, după cum 
urmează: 
a) 40% în cazul operelor de artă 
plastică, de arhitectură şi 
fotografie, al celor ştiinţifice şi 
muzicale; 
b) 15% în cazul operelor şi 
prestaţiilor artistice, indiferent 
de gen cu excepţia operelor 
prevăzute la lit. a) precum şi al 
celor literare, indiferent de gen; 
c) 15% în cazul veniturile din 
drepturi conexe drepturilor de 
autor.” 

1. -  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
2. Idem ca la nr. 
crt. 9 
 

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 

SECRETAR, 
 

Petre Partal   
 
 
 
 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
 


