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Parlamentul  României 

 
 

 

 
RAPORT 

 
 
 
 
 
 
 

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

15/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele 
locale, republicată, cu modificările ulterioare, în şedinţa din 10.03.1999, propunem ca acesta să 
fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
1. Art.I pct.3 alin. 1-tabel 

    Coloană 2 bis (nou) 
Domnul deputat Morariu T. 
Gheorghe, grup parlamentar 
PNŢCD, propune introducerea unei 
coloane cu următorul conţinut: 
 

 

  Zona în cadrul 
localităţii 

Categoria 
localităţii 

Pentru o impunere 
echitabilă a terenuri- 

  0 2 bis lor aflate  în  munici- 
   Municipii, reşe-

dinţe de judeţ, 
altele decât cele 
prevăzute în 
coloana nr. 2. 

pii cu grad ridicat de 
dezvoltare. 

  A 
B 
C 
D 

1750 
1250 
750 
375 
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În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
Nr. Articolul Amendamentul propus  Motivare 
crt. (textul iniţial) şi autorul acestuia  
1. Art. I pct. 1 

     Alin. 2 (nou): 
  
 

Domnul deputat Raduly Robert, 
grup parlamentar UDMR, propune 
introducerea unui nou alineat cu 
următorul cuprins: 
“În mod similar se impozitează 
clădirile aparţinând persoanelor 
juridice, cele aparţinând persoa-
nelor fizice care desfăşoară 
activităţi economice pe bază de 
liberă iniţiativă şi cele ale altor 
contribuabili decat cei prevăzuţi la 
alineatul 1.” 

 
 
 
 
 
 
 
Impunerea clădirilor persoanelor 
juridice, se efectuează pe bază de 
cote procentuale aplicate asupra 
valorilor înscrise în evidenţa 
contabilă a acestora, proprietăţi 
ce se supun reevaluării conform 
reglementărilor specifice, în 
prezent potrivit Hotărârii de 
Guvern nr. 95/1999. 
Evaluarea clădirilor potrivit 
normelor legale se reflectă, cum  
este firesc, în contabilitatea  pro- 

2. Art. I pct. 2 
 
 
“2. Articolul 6 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
Art. 6 – Impozitul pe clă-
diri în cazul persoanelor 
juridice şi altor contri-
buabili, alţii decât cei pre-
văzuţi la art. 5 din lege, se 
calculează prin aplicarea 
cotei stabilite de consiliile 
locale ce poate fi cuprinsă 
între 0,5–1,0% asupra 
valorii de inventar a 
clădirii, conform preve-
derilor legale în vigoare şi 
înregistrată în contabi-
litatea acestora.” 

Domnul deputat Raduly Robert, 
grup parlamentar UDMR, propune 
eliminarea textului. 

prie, valorile impozabile 
evidenţiindu-se distinct conform 
Legii contabilităţii. 
Totodată, o evaluare a clădirilor 
persoanelor       juridice       după 
procedura utilizată de persoanele 
fizice, folosind valorile din 
Anexa nr. 1 la ordonanţă ar con-
duce la desfăşurarea unui volum 
de muncă considerabil de 
măsurare şi stabilire a valorii în 
funcţie de natura materialului 
incorporat în hale, construcţii 
speciale, magazii etc. şi în acelaşi 
timp şi valoarea de piaţă. 
Dacă s-ar avea în vedere 
amendamentul propus de 
dumneavoastră, după valorile 
prevăzute în Anexa nr. 1 la 
ordonanţă, ar rezulta un impozit 
împovarator, cu impact negativ în 
rezultatele financiare ale 
persoanelor juridice. 
Ca atare, nu se pot impune 
clădirile deţinute în proprietate 
de persoanele juridice după 
cotele şi valorile impozabile 
stabilite pentru persoanele fizice 
şi susţinem păstrarea regimului 
utilizat până în prezent. 

    
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 
Dan Constatinescu,  

PREŞEDINTE  
Petre Partal,  
SECRETAR  

 
RAPORTORI: 
-Morariu T. Gheorghe 
-Florin Georgescu          Experţi parlamentari: 

Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
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Măţan Ofelia 


