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Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,              21.06.2002
Nr. 280

RAPORT

Cu adresa nr. 247 din 16 mai 2002, Biroul Permanent, conform art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat,
pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale.

La întocmirea prezentului raport s-au avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Consiliul Economic şi Social, precum şi avizul
Consiliului Legislativ.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură obişnuită.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi cuprinderea lor într-o

singură lege, în vederea unei mai bune gestionări a acestor resurse financiare de către autorităţile administraţiei publice locale.
La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei.

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale
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In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele
locale, în şedinţa din 12 iunie 2002, Comisia, cu unanimitate de voturi, propune ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi
adoptare Plenului Camerei Deputaţilor cu amendamentele prezentate în anexă.

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, reprezentanţii ministerelor de resort, doamna Petreanu Cornelia � director general  şi domnul Marinescu Gheorghe � şef
serviciu, în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, domnul Dan Marinescu  şi domnul Viorel Cristea � din cadrul Ministerului
Administraţiei Publice şi domnul Emil Drăghici � vicepreşedintele Federaţiei Autorităţilor Locale din România, care au susţinut forma
rezultată din prezentul raport.

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 9 mai 2002.
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.
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ANEXĂ

I. AMEDAMENTE ADMISE

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

1. Art. 2
�Resursele băneşti constituite din impozitele şi
taxele locale se utilizează pentru cheltuielile
publice a căror finanţare se asigură de la bugetele
locale în condiţiile legii.�
(text iniţial)

Articolul 2 va avea următorul conţinut:
�Resursele financiare constituite din impozitele
şi taxele locale se utilizează pentru cheltuielile
publice a căror finanţare se asigură de la bugetele
locale în condiţiile legii.�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă - PSD

Noţiunea de resurse financiare este mai
cuprinzătoare, definind o sferă mai largă şi
este folosită în Constituţia României � Art.
136 alin (1).

2. Art. 3 alin. (2)

�(2) Sunt asimilate persoanelor fizice, în sensul
prezentei ordonanţe, contribuabilii care
desfăşoară activităţi economice pe baza liberei
iniţiative ori exercită în mod individual sau prin
asociere orice profesie liberală."
(text iniţial)

Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul
cuprins:
�(2) Sunt asimilate persoanelor fizice, în sensul
prezentei ordonanţe, contribuabilii care
desfăşoară activităţi economice pe baza liberei
iniţiative ori exercită în mod individual sau prin
asociere orice profesie liberă."

În vederea respectării terminologiei de
specialitate.

3. 1. La articolul 3, alineatul (3) va avea
următorul cuprins:
�(3) Prin persoane juridice, în sensul prezentei
ordonanţe, se înţeleg acele entităţi reprezentate de
persoanele fizice, înregistrate legal, ce au un
patrimoniu distinct, în scopul desfăşurării unei
activităţi, precum:
a) comercianţii şi filialele acestora, definiţi astfel
de Codul comercial, inclusiv unităţile economice
ale persoanelor juridice de drept public, precum şi
cele ale organizaţiilor politice, sindicale,
patronale şi cooperatiste, instituţiilor publice,

- text nemodificat

- text nemodificat



4

Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

asociaţiilor şi fundaţiilor, cultelor religioase şi
altora asemenea, cu excepţia celor menţionate la
alin.(2);
b) cultele religioase şi unităţile locale ale
acestora, cu personalitate juridică;
c) orie alte entităţi cu personalitate juridică, cu
excepţia instituţiilor şi unităţilor care
funcţionează în subordinea sau în coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării.�
(text adoptat de Senat)

- text nemodificat

c) Se abrogă

Autor: Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

Prevederile literei c) se găsesc reformulate în
conţinutul alineatului (5) nou al articolului 3
din prezentul raport.

4. 2. La articolul 3, după alineatul (3) se
introduce un alineat nou, alin.(4), cu
următorul cuprins:
�(4) Sunt asimilate persoanelor juridice, în sensul
prezentei ordonanţe, şi sucursalele şi
reprezentanţele autorizate să funcţioneze pe
teritoriul României, aparţinând persoanelor fizice
sau juridice străine şi altele asemenea.�
(text adoptat de Senat)

2. La articolul 3, după alineatul (3) se
introduce un alineat nou, alin.(4), cu
următorul cuprins:
�(4) Sunt asimilate persoanelor juridice în sensul
prezentei ordonanţe şi sucursalele şi
reprezentanţele autorizate să funcţioneze pe
teritoriul României, aparţinând persoanelor fizice
sau juridice străine şi alte asemenea structuri. �

Autori: dl. deputat Nicolae Leonăchescu �  PRM
şi Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

Se consideră necesar a se defini mai precis
întrucât sintagma �alte asemenea� poate fi
interpretată diferit.

5. 21. La articolul 3, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat nou, alin. (5)

21. La articolul 3, după alineatul (4) se
introduce un nou alineat nou, alin. (5)
�(5) Sunt exceptate instituţiile şi unităţile care
funcţionează în subordinea sau în coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării.�

Autor: Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

Corelare cu amendamentul adus la nr. 3 din
prezentul raport.
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

6. 4. La articolul 5, alineatul (2) va avea
următorul cuprins:
�(2) În cazul contribuabililor menţionaţi la
alin.(1), care deţin mai multe clădiri cu destinaţia
de locuinţă, altele decât cele închiriate, impozitul
pe clădiri se majorează, după cum urmează:
a) cu 15% pentru prima clădire, în afara celei de
la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire, n afara
celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire, în afara
celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi
următoarele, în afara celei de la adresa de
domiciliu.�
(text adoptat de Senat)

La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul
cuprins:
�(2) În cazul contribuabililor menţionaţi la
alin.(1), care deţin mai multe clădiri cu destinaţia
de locuinţă, altele decât cele închiriate, impozitul
pe clădiri se majorează, după cum urmează:
a) cu 25% pentru prima clădire, în afara celei de
la adresa de domiciliu;
b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire, n afara
celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire, în afara
celei de la adresa de domiciliu;
d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi
următoarele, în afara celei de la adresa de
domiciliu.�

Autori: dl. deputat Silvian Ciupercă şi dl. deputat
Baltă Tudor � PSD

Marja procentului permite asigurarea unei
creşterii a veniturilor la bugetele locale şi în
special pentru localităţile mici şi pentru
comune.

7. 51. Art.6 alin. (3):

�Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de
leasing financiar impozitul pe clădiri se
determină asupra valorii negociate între părţi şi
înscrise în contract şi se datorează de către
proprietar.�
(text iniţial)

51.La articolul 6, alineatul (3) va avea
următorul cuprins:
�Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de
leasing impozitul pe clădiri se determină asupra
valorii negociate între părţi şi înscrise în contract
şi se datorează de către proprietar.�
Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă

Noţiunea de leasing este mai acoperitoare, ea
cuprinzând şi leasingul financiar şi
operaţional.

8. 71. Art. 8
�Sunt supuse impozitului pe clădiri, în condiţiile
prezentei ordonanţe, şi acele clădiri care au fost
executate fără autorizaţie de construire, fără ca
acestea să se considere autorizate.�
(text iniţial)

71. Art. 8
Se abrogă.

Autor: dl. deputat Baltă Tudor � PSD

Textul se regăseşte în cuprinsul articolului 64
alin. (1) nou propus în prezentul raport.
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

9. 9. La articolul 19, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
�Art. 19-(1) Pentru terenurile ocupate de drumuri
şi căi ferate, contribuabilii prevăzuţi la art.18
datorează şi taxa pe teren ce se stabileşte anual, în
lei/km, diferenţiată după cum urmează:

a) pentru drumuri                  200.000 lei/km
b) pentru căi ferate normale  390.000 lei/km
c) pentru căi ferate înguste   200.000 lei/km�

9. La articolul 19, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
�Art. 19-(1) Pentru terenurile ocupate de drumuri
şi căi ferate, contribuabilii prevăzuţi la art.18
datorează taxa pe teren ce se stabileşte anual, în
lei/km, diferenţiată după cum urmează:

a) pentru drumuri                  200.000 lei/km
b) pentru căi ferate normale  390.000 lei/km
c) pentru căi ferate înguste   200.000 lei/km�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Pentru claritatea textului.

10. 10. La articolul 22, alineatul (1) şi alineatul (3)
vor avea următorul cuprins:
�Art.22. � (1) Contribuabilii care deţin mijloace
de transport cu tracţiune mecanică datorează o
taxă stabilită în funcţie de capacitatea cilindrică a
acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau fracţiune din
aceştia, conform Anexei nr.6 lit.A pct.I.

(3) Resursele băneşti provenite din taxa asupra
mijloacelor de transport prevăzută în Anexa nr.6
lit.A pct.II şi III se vor utiliza în exclusivitate
pentru lucrări de întreţinere, modernizare,
reabilitare şi construcţie a drumurilor de interes
local şi judeţean şi constituie venit în proporţie de
60% la bugetul local şi, respectiv, de 40% la
bugetul judeţean. Pentru municipiul Bucureşti
taxa constituie venit în proporţie de 60% la
bugetele sectoarelor şi, respectiv, de 40% la
bugetul municipiului Bucureşti.�
(text adoptat de Senat)

Alineatul (1) şi alineatul (3) vor avea următorul
cuprins:
�(1) Contribuabilii care deţin mijloace de
transport cu tracţiune mecanică datorează o taxă
anuală stabilită în funcţie de capacitatea
cilindrică a acestora, pentru fiecare 500 cm3 sau
fracţiune din aceştia, conform anexei nr. 6 lit.A
pct.I.
(3) Resursele financiare provenite din taxa
asupra mijloacelor de transport prevăzută în
anexa nr.6 lit. A pct.II şi III se vor utiliza în
exclusivitate pentru lucrări de întreţinere,
modernizare, reabilitare şi construcţie a
drumurilor de interes local şi judeţean şi
constituie venit în proporţie de 60 % la bugetul
local şi, respectiv, de 40% la bugetul judeţean.
Pentru municipiul Bucureşti taxa constituie venit
în proporţie de 60% la bugetele sectoarelor şi,
respectiv, de 40% la bugetul municipiului
Bucureşti.�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

- Se defineşte exact perioada la care se
aplică taxa.

- Idem nr. crt. 1
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

11. 111. Art. 25 alin. (1)

(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se
datorează începând cu data de întâi a lunii în care
au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării sau
radierii în timpul anului din evidenţele
autorităţilor la care sunt înmatriculate, taxa se dă
la scădere începând cu data de întâi a lunii în care
a apărut una dintre aceste situaţii.�
(text iniţial)

111. La articolul 25, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
(1) Taxa asupra mijloacelor de transport se
datorează începând cu data de întâi a lunii în care
au fost dobândite, iar în cazul înstrăinării în
timpul anului din evidenţele autorităţilor la care
sunt înmatriculate, taxa se dă la scădere începând
cu data de întâi a lunii în care a apărut această
situaţie.�
Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Radierea din circulaţie nu anulează taxa pe
mijlocul de transport.

12. 131 Art. 32 alin. (1)

�(1) Contribuabilii care beneficiază de serviciul
de reclamă şi publicitate sub diverse forme, sunt
obligaţi să încheie contracte în acest sens şi
datorează bugetelor locale o taxă de reclamă şi
publicitate, care poate fi cuprinsă între 1 şi 3 %
din valoarea contractului, exclusiv taxa pe
valoarea adăugată aferentă�
(text iniţial)

La articolului 32 alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
�(1) Contribuabilii care beneficiază de serviciul
de reclamă şi publicitate sub diverse forme, sunt
obligaţi să încheie contracte în acest sens şi
datorează bugetelor locale, pe raza cărora se
efectuează publicitatea, o taxă de reclamă şi
publicitate, care poate fi cuprinsă între 1 şi 3 %
din valoarea contractului, exclusiv taxa pe
valoarea adăugată aferentă.�
Autor: dl. deputat Baltă Tudor � PSD

Se  defineşte clar sfera ariei de aplicare a
taxei.

13. 141 .Art. 33 alin. (4)

(4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art.
32 alin(3) au obligaţia să o achite trimestrial la
bugetul local al autorităţii administraţiei
publice locale în a cărei rază teritorială îşi
desfăşoară activitatea, în patru rate egale, astfel:
până la 15 martie, până la 15 iunie, până la 15
septembrie şi până la 15 noiembrie.�
(text iniţial)

141 . La articolul 33, alineatul (4) va avea
următorul cuprins:
(4) Contribuabilii care datorează taxa potrivit art.
32 alin(3) au obligaţia să o achite trimestrial la
bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară
activitatea, în patru rate egale, astfel: până la 15
martie, până la 15 iunie, până la 15 septembrie şi
până la 15 noiembrie.�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Pentru alinierea la terminologia de
specialitate.
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

14. 142 .Art. 33 alin. (5)

�(5) Instituţiile publice nu datorează taxa pentru
folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.�

(text iniţial)

142 . La articolul 33, alineatul (5) va avea
următorul cuprins:
�(5) Instituţiile publice nu datorează taxa pentru
folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,
prevăzute la acest capitol.�
Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Pentru înlăturarea ambiguităţilor în aplicare.

15. 16. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

�Art.36. � (1) Pentru activităţile artistice şi
distractive de videotecă şi discotecă, impozitul pe
spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa
incintei în care se desfăşoară spectacolul, pe zi de
funcţionare, după cum urmează:
a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/m2/zi la
1.000 lei/m2/zi;
b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2/zi la
2.000 lei/m2/zi.
(2) Cuantumul impozitului se stabileşte de către
consiliile locale în a căror rază teritorială se
realizează activităţile artistice şi distractive, în
limitele prevăzute la alin.(1).
(3) Pentru determinarea impozitului pe
spectacole, asupra nivelurilor menţionate la
alin.(1) se aplică coeficienţii de corecţie
menţionaţi la nota din Anexa nr.4.�
(text adoptat de Senat)

16. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

�Art.36. � (1) Pentru activităţile artistice şi
distractive de videotecă şi discotecă, impozitul pe
spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa
incintei în care se desfăşoară spectacolul, pe zi de
funcţionare, după cum urmează:
a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/m2/zi la
1.000 lei/m2/zi;
b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2/zi la
2.000 lei/m2/zi.
(2) Cuantumul impozitului se stabileşte de către
consiliile locale în a căror rază administrativ
teritorială se realizează activităţile artistice şi
distractive, în limitele prevăzute la alin.(1).
(3) Pentru determinarea impozitului pe
spectacole, asupra nivelurilor menţionate la
alin.(1) se aplică coeficienţii de corecţie
menţionaţi la nota din Anexa nr.4.�

Se respectă terminologia de specialitate.

16. 17. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
�Art.46. � (1) Pentru şederea în municipii, oraşe
sau comune, consiliile locale pot hotărî instituirea
taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în
vârstă de peste 18 ani.

17. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
�Art.46. � (1) Pentru şederea în municipii, oraşe
sau comune, consiliile locale pot hotărî instituirea
taxei hoteliere datorate de persoanele fizice în
vârstă de peste 18 ani.
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

(2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de
consiliile locale între 0,5% şi 5%, aplicată la
tarifele de cazare practicate de unităţile
hoteliere.
(text adoptat de Senat)

(2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de
consiliile locale între 0,5% şi 5%, în mod
diferenţiat, în funcţie de categoria unităţii de
cazare aplicată la tarifele de cazare practicate de
aceasta�.

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Pentru  evitarea interpretărilor.

17. 19. La articolul 50, alineatul (1)va avea
următorul cuprins:
Art.50-(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în
administrarea domeniului public şi privat al
unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile
locale sau judeţene, după caz, pot institui taxe
zilnice cuprinse între 1000 lei şi 100.000 lei
pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice, de arhitectură şi
arheologie.�
(text adoptat de Senat)

19. La articolul 50, alineatul (1)va avea
următorul cuprins:
Art.50-(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în
administrarea domeniului public şi privat al
unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile
locale sau judeţene, după caz, pot institui taxe
zilnice cuprinse între 1000 lei şi 100.000 lei
pentru utilizarea locurilor publice şi pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice, de arhitectură şi
arheologie.�
Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Pentru îmbunătăţire redacţională.

18. 191 Articolul 50 alin. (5)

�(5) Pentru elaborarea taxelor locale menţionate
la alin. (1) � (3) consiliile locale vor avea în
vedere criteriilor prevăzute în normele
metodologice menţionate la art. 77 din prezenta
ordonanţă.�
(text iniţial)

La articolul 50 alineatul (5) va avea următorul
cuprins:
�(5) Pentru stabilirea taxelor locale menţionate la
alin. (1) � (3) consiliile locale vor avea în vedere
criteriilor prevăzute în normele metodologice
menţionate la art. 77 din prezenta ordonanţă.�

Se respectă terminologia de specialitate.

19. 192 Articolul 51 alin. (2)

�(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I şi

La articolul 51 alineatul (2) va avea următorul
cuprins:
�(2) Pentru persoanele cu handicap de gradul I şi

Pentru corelare cu Legea nr. 416/2001 privind
venitul minim garantat.
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Nr.
crt. Text iniţial Text propus de Comisie

(autorul amendamentului) Motivare

II, persoanele fizice nevăzătoare, pentru cazurile
în care într-un an persoanele fizice beneficiază
numai de ajutor de şomaj, alocaţie de sprijin,
ajutor social sau ajutor de integrare
profesională se poate acorda reducere sau scutire
de impozit pe clădiri şi de impozit pe teren.�
(text iniţial)

II, persoanele fizice nevăzătoare, pentru cazurile
în care într-un an persoanele fizice beneficiază
numai de indemnizaţii de şomaj şi/sau ajutor
social se poate acorda reducere sau scutire de
impozit pe clădiri şi de impozit pe teren.�

Autor: dl. deputat Winkler Gyula � UDMR
20. 21. La articolul 51, alineatul (6) va avea

următorul cuprins:
�(6) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pentru
întregul an de către persoanele fizice, până la data
de 15 martie a anului fiscal se acordă o
bonificaţie de 10%.�
(text adoptat de Senat)

La articolul 51 alineatul (6) va avea următorul
cuprins:
�(6) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pentru
întregul an de către persoanele fizice, până la data
de 15 martie a anului fiscal se acordă o
bonificaţie de până la 10%, stabilită prin
hotărâre a consiliului local.�

Consiliul local poate acorda bonificaţia de
până la 10% întrucât deţine autonomia locală.

21. 211 . Art. 52
�Persoanele fizice, veteranii de război şi cele
prevăzute la art. 1 din Decretul � lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi a celor deportate în străinătate şi
constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare sunt scutite
de la plata impozitelor şi taxelor locale
reglementate prin prezenta ordonanţă.�
(text iniţial)

Articolul 52 va avea următorul cuprins:
�Persoanele fizice, veteranii de război, cele
prevăzute la art. 1 din Decretul � Lege nr.
118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie
1945, a celor deportate în străinătate şi constituite
în prizonieri, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cele
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate de către regimurile
instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din
motive etnice, aprobată prin Legea nr.
189/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt scutite de la plata impozitelor şi

Pentru a asigura un tratament egal persoanelor
beneficiare ale unor legi reparatorii.
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taxelor locale reglementate prin prezenta
ordonanţă.�

Autor: dl. deputat Kerekes Karoly � UDMR

22. 212. Art. 56 alin.(2)

�(2) În cazul impozitului pe clădiri şi al
impozitului pe teren scutirea se acordă numai
pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu a
contribuabilului.�
(text iniţial)

212. La articolul. 56, alineatul(2) va avea
următorul cuprins:
(2) În cazul impozitului pe clădiri, impozitului pe
teren şi a taxei asupra mijloacelor de transport
scutirea se acordă numai pentru locuinţa situată la
adresa de domiciliu a contribuabilului şi numai
pentru un singur mijloc de transport, după
caz.�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Pentru corelare cu prevederile capitolului IV.

23. 22. La articolul 57 se introduce un alineat nou,
alin.(2), care va avea următorul cuprins:
�(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare, de la
plata impozitelor şi taxelor locale, fundaţiile şi
asociaţiile cu caracter umanitar care au ca
unică activitate întreţinerea şi funcţionarea
căminelor de bătrâni şi a caselor pentru
ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor străzii.�

Se elimină Pentru evitarea abuzurilor în aplicarea legii.

24. 221. Art. 58
�Societăţile comerciale care au ca obiect unic de
activitate asigurarea de servicii turistice cu
activitate sezonieră de cel mult 5 luni din anul
fiscal sunt scutite de plata impozitului pe clădiri
şi a impozitului pe teren, în proporţie de 50%,
numai pentru clădirea destinată acestei activităţi.�
(text iniţial)

221. Articolul. 58 va avea următorul cuprins:
�Societăţile comerciale care au ca obiect unic de
activitate asigurarea de servicii turistice cu
activitate sezonieră de cel mult 5 luni din anul
fiscal sunt scutite de plata impozitului pe clădiri
şi a impozitului pe teren, în proporţie de 50%,
numai pentru clădirile destinate acestei activităţi.�
Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Pentru îmbunătăţire redacţională.
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25. 222. Art.61 alin.(1)

�(1) Contribuabilii, persoane juridice, care au în
administrare sau în folosinţă terenuri proprietate a
statului, utilizate pentru sectorul producţiei de
apărare, inclusiv depozitele destinate produselor
militare şi materialelor cu destinaţie specific
militară, precum şi zonele de siguranţă ale
acestora, stabilite potrivit normelor, sunt scutiţi
de plata taxei pe teren şi a impozitului pe terenul
folosit în acest scop, potrivit prevederilor Legii
nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a
patrimoniului din sectorul producţiei de apărare,
cu modificările şi completările ulterioare.
(text iniţial)

222.La articolul 61, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
�(1) Contribuabilii, persoane juridice, care au în
administrare sau în folosinţă terenuri proprietate a
statului, utilizate pentru sectorul producţiei de
apărare, inclusiv depozitele destinate produselor
militare şi materialelor cu destinaţie specific
militară, precum şi zonele de siguranţă ale
acestora, stabilite potrivit normelor, sunt scutiţi
de plata taxei pe teren şi a impozitului pe
clădirile folosite în acest scop, potrivit
prevederilor Legii nr. 78/1995 privind protecţia
personalului şi a patrimoniului din sectorul
producţiei de apărare, cu modificările şi
completările ulterioare.
Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Textul face referire atât la terenuri cât şi la
clădiri.

26. 231 .Art. 64 alin. (3)
�(3) În cazurile contribuabililor care nu depun
declaraţia de impunere potrivit dispoziţiilor
legale, impozitul pe clădiri se poate stabili din
oficiu pe baza evidenţelor prevăzute la alin. (2).�
(text iniţial)

231 . La art. 64 alineatul (3) va avea următorul
cuprins:
�(3) În cazurile contribuabililor care nu depun
declaraţia de impunere potrivit dispoziţiilor
legale, impozitele şi taxele locale se  pot stabili
din oficiu pe baza evidenţelor prevăzute la alin.
(2).�
Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Corelare cu prevederile art. 64 alin. (2) care
face referire atât la clădiri cât şi la terenuri.

27. 231 .Art. 641 nou 231. După articolul 64, se introduce un articol
641 nou, cu următorul cuprins:
�Sunt supuse impozitului pe clădiri, în
condiţiile prezentei ordonanţe, şi acele clădiri
care au fost executate fără autorizaţie de
construire. Înştiinţarea de plată nu are
elementele constitutive ale autorizaţiei de

Prevederea este necesară în vederea
impozitării şi a clădirilor construite fără
autorizaţie de construcţie.
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construcţie şi nici pe cele ale titlului de
proprietate.�

Autor: dl. deputat Tudor Baltă � PSD

28. 241 . Art.72.alin.(6).

�(6) Funcţionarul public vinovat de nestabilirea
la timp a impozitelor şi taxelor locale
reglementate prin prezenta ordonanţă răspunde
pecuniar, în limita majorărilor de întârziere
calculate.�
(text iniţial)

241 . La articolul 72, alin.(6) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
�(6) Funcţionarul public vinovat de nestabilirea la
timp a impozitelor şi taxelor locale reglementate
prin prezenta ordonanţă răspunde civil, în limita
majorărilor de întârziere calculate.�

Autor: dl. deputat Kerekes Karoly � UDMR.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici nu prevede forma de
răspundere pecuniară, doar disciplinară,
contravenţională, civilă sau penală, după caz.
(art. 69).

29. 242 . Art.73
�În funcţie de condiţiile locale specifice zonei,
consiliile locale sau judeţene, după caz, pot
majora anual cu până la 50% impozitele şi taxele
locale prevăzute de prezenta ordonanţă.�
(text iniţial)

242 . Articolul 73 va avea următorul cuprins:
�În funcţie de condiţiile locale specifice zonei,
consiliile locale sau judeţene, după caz, pot
adopta cote adiţionale, cu până la 50% asupra
impozitelor şi taxelor locale prevăzute de prezenta
ordonanţă.�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Pentru respectarea terminologiei de
specialitate.

30. 243 . Art.74 alin.(1)

�(1) Consiliile locale sau consiliile judeţene
adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi
taxe locale, între limitele şi în condiţiile
prezentei ordonanţe, în cursul lunii mai a fiecărui
an pentru anul fiscal următor.�
(text iniţial)

243. La articolul 74, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
�(1) Consiliile locale şi consiliile judeţene adoptă
hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe
locale, între limitele şi în condiţiile prezentei
ordonanţe, în cursul lunii mai a fiecărui an pentru
anul fiscal următor.�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Pentru îmbunătăţire redacţională.
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31. 244 . Art.75 alin.(1) litera c)

�c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru
pentru activitatea notarială, cu modificările şi
completările ulterioare, iar actualizarea periodică
în funcţie de rata inflaţiei şi majorarea anuală a
acestor taxe se supun reglementărilor prevăzute
de prezenta ordonanţă.�
(text iniţial)

244. La articolul 75, litera c) a alineatului (1) va
avea următorul cuprins:
�c) taxele de timbru prevăzute de Ordonanţa
Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru
pentru activitatea notarială, cu modificările şi
completările ulterioare, iar actualizarea periodică
în funcţie de rata inflaţiei şi stabilirea cotelor
adiţionale a acestor taxe se supun reglementărilor
prevăzute de prezenta ordonanţă.�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Corelare cu amendamentul adus la art.73.

32. 245 . Art.75 alin.(2)

�(2) Prin normele metodologice referitoare la
impozitele şi taxele locale se vor detalia
procedurile menţionate la alin.(1), precum şi cele
specifice preluării la bugetele locale a acestor
resurse băneşti.�
(text iniţial)

245 . La articolul 75, alineatul (2) va avea
următorul cuprins:
�(2) Prin normele metodologice referitoare la
impozitele şi taxele locale se vor detalia
procedurile menţionate la alin.(1), precum şi cele
specifice preluării la bugetele locale a acestor
resurse financiare.�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Noţiunea de resurse financiare este mai
cuprinzătoare, definind o sferă mai largă şi
este folosită în Constituţia României � Art.
136 alin. (1).
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33. 246 . Art.76 alin.(1)

�(1) Până la data de 30 aprilie 2002
autorităţile administraţiei publice locale vor
prelua pe bază de protocol, de la organele
fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor
Publice, exercitarea atribuţiilor referitoare la
impozitul pe terenul agricol, conform
procedurilor prevăzute de Hotărârea
Guvernului nr. 333/1999 privind aprobarea
Protocolului � cadru şi a acţiunilor de
predare-preluare a exercitării de către
consiliile judeţene, consiliile locale şi Consiliul
General al Municipiului Bucureşti a
atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 189/1998
privind finanţele publice locale.�
(text iniţial)

246 . Art.76 alin.(1) se abrogă

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Este lipsit de obiect.

34. 247 . Art.76 alin.(2)

�(2) Până la data de 15 mai 2002 autorităţile
administraţiei publice locale vor efectua
inventarierea materiei impozabile generate de
aplicarea prezentei ordonanţe, astfel încât
proiectele bugetelor locale depuse în condiţiile
art. 20 alin.(1) din Legea nr. 189/1998 privind
finanţele publice locale să cuprindă toate
veniturile proprii ale acestora
(text iniţial)

247 . La articolul 76, alineatul (2) se
reformulează şi va avea următorul cuprins:
�(2) În fiecare an până la data de 15 mai,
autorităţile administraţiei publice locale vor
efectua inventarierea materiei impozabile generate
de aplicarea prezentei ordonanţe, astfel încât
proiectele bugetelor locale depuse în condiţiile
legii finanţelor publice locale să cuprindă toate
veniturile proprii ale acestora.

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Corelare cu art. 74 din prezenta ordonanţă.
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35. 25.Articolul 77 va avea următorul cuprins:

�Art.77 � În termen de 60 de zile de la data
publicării prezentei ordonanţe în Monitorul
Oficial al României, Partea I, Ministerul
Administraţiei Publice şi Ministerul Finanţelor
Publice, după consultarea cu structurile
asociative ale autorităţilor administraţiei publice
locale, vor elabora normele metodologice
referitoare la impozitele şi taxele locale, pe care
le vor supune spre aprobare Guvernului.�
(text adoptat de Senat)

25. Articolul 77 va avea următorul cuprins:

�Art.77 � În termen de 180 de zile de la data
publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial
al României, Partea I, Ministerul Administraţiei
Publice şi Ministerul Finanţelor Publice, după
consultarea cu structurile asociative ale
autorităţilor administraţiei publice locale, vor
elabora normele metodologice referitoare la
impozitele şi taxele locale, pe care le vor supune
spre aprobare Guvernului.�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Pentru asigurarea timpului material necesar
întocmirii normelor de aplicarea acestei legi.

36. 251. Articolul 78
�Art. 78 � Până la preluarea de către
autorităţile administraţiei publice locale a
exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 76, în
cazul plângerilor aflate pe rol, adresate
instanţelor judecătoreşti, privind impozitul pe
terenul agricol, se va aplica în continuare
legislaţia în vigoare.�
(text iniţial)

251. Articolul 78 va avea următorul cuprins:
�Art.78- În anul 2002, în termen de 30 de zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a normelor metodologice
referitoare la impozitele şi taxele locale,
consiliile locale şi consiliile judeţene vor revizui
şi adopta hotărârile privind impozitele şi taxele
locale aferente anului 2003.

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD

Deoarece Legea nr. 34/1994 privind impozitul
pe terenul agricol a fost abrogată, orice
referire la aceasta, nu mai are obiect.
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37. 27. Anexele nr. 1 şi 2 vor avea următorul
cuprins:

Anexa nr.1

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită

desfăşurată*) la clădiri şi alte construcţii
aparţinând persoanelor fizice

27.Anexele nr. 1 şi 2 vor avea următorul
cuprins:

Anexa nr.1

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită

desfăşurată*) la clădiri şi alte construcţii
aparţinând persoanelor fizice

Valoarea impozabilă**)

(lei/m2)
Valoarea impozabilă**)

(lei/m2)

Nr.
crt.

Felul clădirilor
şi al altor
construcţii
impozabile

Cu instalaţii de
apă,

canalizare,
electrice,
încălzire
(condiţii

cumulative***)

Fără
instalaţii
de apă,

canalizare,
electrice,
încălzire

Nr.
crt.

Felul clădirilor
şi ale altor
construcţii
impozabile

Cu instalaţii de
apă,

canalizare,
electrice,
încălzire
(condiţii

cumulative***)

Fără
instalaţii de

apă,
canalizare,
electrice,
încălzire

0 1 2 3 0 1 3 4
1. Clădiri 1. Clădiri
a) cu pereţi sau

cadre din beton
armat, din
cărămidă arsă,
piatră naturală
sau din alte
materiale.

5.300.000 3.100.000

a) cu pereţi sau
cadre din beton
armat

7.300.000 5.100.000

Se corelează stabilirea valorii impozabile în
funcţie de materialul de construcţie folosit
pentru clădirea respectivă.

b) cu pereţi din
cărămidă arsă,
piatră naturală
sau din alte
materiale, fără
cadre din beton
armat.

5.300.000 3.100.000
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b)

cu pereţi din
lemn, cărămidă
nearsă, vălături,
paiantă şi alte
materiale
asemănătoare

1.400.000 900.000 c)

cu pereţi din
lemn, cărămidă
nearsă, vălătuci,
paiantă şi alte
materiale
asemănătoare

1.400.000 900.000

2. Construcţii anexe, situate în afara corpului principal
al clădirii

2. Construcţii anexe, situate în afara corpului principal
al clădirii

a) cu pereţi din
cărămidă arsă,
piatră, beton sau
din alte
materiale
asemănătoare

900.000 800.000

a) nemodificat

b) cu pereţi din
lemn, cărămidă
nearsă, paiantă,
vălătuci etc.

500.000 300.000

b) cu pereţi din
lemn, cărămidă
nearsă, paiantă,
vălătuci etc.

800.000 500.000

3. Pentru locuinţe situate
la subsol, demisol sau
mansardă

Valoarea reprezintă 75%
din valoarea
corespunzătoare fiecărei
grupe de clădiri

3. nemodificat

4. Pentru spaţiile cu altă
destinaţie, situate în
subsolul sau demisolul
clădirilor

Valoarea reprezintă 50%
din valoarea
corespunzătoare fiecărei
grupe de clădiri

4. nemodificat

În vederea creşterii veniturilor bugetului
local.
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*) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul
clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior,
asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de
1,20.
**) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au
fost realizate, după cum urmează:

a) înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%,
b) înainte de anii 1951 şi 1977 inclusiv, reducere 5%.

***) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii,
se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m2, prevăzute în col. 3
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Anexa nr. 2

LISTA
cuprinzând clădirile care nu sunt supuse

impozitului

    1. Clădirilor instituţiilor publice, precum şi
clădirile care fac parte din domeniul public şi
privat al unităţilor administrativ � teritoriale,
cu excepţia celor acestora folosite pentru
activităţi economice.
    2. Clădirile care, potrivit legii, sunt considerate
monumente istorice, de arhitectură şi arheologie,
precum şi muzeele şi casele memoriale, cu
excepţia incintelor acestora folosite pentru
activităţi economice.
    3. Clădirile care, prin destinaţie, constituie
lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase
recunoscute de lege, şi părţile lor componente
locale, cu excepţia incintelor acestora folosite
pentru activităţi economice.
    4. Clădirile instituţiilor de învăţământ
preuniversitar şi universitar, autorizate,
provizoriu sau acreditate, cu excepţia incintelor
acestora folosite pentru activităţi economice.
    5. Clădirile aflate în domeniul public al statului
şi în administrarea Regiei Autonome
�Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat� precum şi cele din domeniul privat al
statului şi administrate de regie, care sunt
atribuite conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din

Anexa nr. 2

LISTA
clădirilor care nu sunt supuse impozitului

  1. Clădirilor instituţiilor publice, cu excepţia
incintelor acestora folosite pentru activităţi
economice.

  2. text nemodificat

  3. Clădirile care, prin destinaţie, constituie
lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase
recunoscute de lege, şi părţilor lor componente
locale, cu excepţia incintelor acestora folosite
pentru activităţi economice.
  4. text nemodificat

 5. � (1) Clădirile aflate în domeniul public al
statului şi în administrarea Regiei Autonome
�Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat�, precum şi cele din domeniul privat al
statului şi administrate de regie, care sunt
atribuite conform dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din
Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind
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Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind
organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome
�Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat�, cu modificările ulterioare.

 6. Construcţii şi amenajări funerare din cimitire.
    7. Construcţii speciale:

(1) sonde de ţiţei, gaze, sare;
(2) platforme de foraj marin;
(3) centrale hidroelectrice, centrale

termoelectrice, nuclearoelectrice, staţii de
transformare şi de conexiuni, precum şi
clădirile şi construcţiile speciale anexe ale
acestora, posturi de transformare, reţele
aeriene de transport şi distribuire a
energiei electrice, precum şi stâlpii
aferenţi acestora, cabluri subterane de
transport şi distribuţie, instalaţii electrice
de forţă;

(4) canalizaţii şi reţele de telecomunicaţii
subterane şi aeriene, realizate pe suport
propriu;

(5) căi de rulare;
(6) galerii, planuri înclinate subterane şi

rampe de puţ;
(7) puţuri de mină;
(8) coşuri de fum;
(9) turnuri de răcire;
(10) baraje şi construcţii accesorii;
(11) diguri, construcţii-anexe şi cantoane

pentru intervenţii la apărarea împotriva

organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome
�Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat�, cu modificările ulterioare.
 (2) Clădirile aflate în domeniul public şi
privat al statului administrate de Regia
Autonomă �Locato�.
    6. text nemodificat
    7. text nemodificat

(1) text nemodificat;
(2) text nemodificat;
(3) centrale hidroelectrice, centrale

termoelectrice, nuclearoelectrice, staţii de
transformare şi de conexiuni, precum şi
clădirile şi construcţiile speciale anexe ale
acestora, posturi de transformare, reţele
aeriene de transport şi distribuire a
energiei electrice, precum şi stâlpii
aferenţi acestora, cable subterane de
transport şi distribuţie, instalaţii electrice
de forţă;

(4) text nemodificat;

(5) text nemodificat;
(6) text nemodificat;

(7) text nemodificat;
(8) text nemodificat;
(9) text nemodificat;
(10) text nemodificat;

      (11) text nemodificat;

Clădirile prevăzute la alin. (2) sunt atribuite
numai în administrare.
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inundaţiilor;
(12) construcţii hidrometrice, oceanografice
şi hidrometeorologice;

(13) poduri, viaducte, apeducte, tuneluri;
(14) conducte pentru transportul apei, al

produselor petroliere, gazelor şi lichidelor
industriale, conducte de termoficare şi
reţele de canalizare;

(15) terasamente;
(16) cheiuri;
(17) platformă betonată;
(18) împrejmuiri;
(19) instalaţii tehnologice, rezervoare şi

bazine pentru depozitare.
(20) altele de natură similară, stabilite prin

hotărâre a consiliului local.�
(text adoptat de Senat)

(12)  text nemodificat;

(13)  text nemodificat;
      (14) conducte pentru transportul produselor
petroliere, gazelor şi lichidelor industriale,
conducte de termoficare;

(15)  text nemodificat;
(16)  text nemodificat;
(17)  text nemodificat;
(18)  text nemodificat;
(19)  text nemodificat;

(20)  altele de natură similară, cu avizul
consiliului local.

Prin construcţii speciale, în sensul prezentei
ordonanţe, se înţeleg acele construcţii care nu
sunt realizate sub formă de incintă sau sunt
realizate sub formă de incintă dar nu sunt
destinate desfăşurării unei activităţi.�

Eliminarea este necesară deoarece la pct. 4
din această anexă sunt specificate
�canalizaţii�.

Corelare cu terminologia de specialitate
folosită în legislaţia în materie.
Definirea termenului este impusă deoarece în
aplicarea legii se ivesc uneori neclarităţi.
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38. 28. La anexa nr. 4 NOTA va avea următorul
cuprins:
�NOTĂ
Pentru determinarea impozitului pe terenuri,
diferenţiat pe ranguri de localităţi, potrivit art. 13
din prezenta ordonanţă, ţinându-se seama de
ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale pe
ranguri, reglementată prin Legea nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional � Secţiunea a IV� a � Reţeaua
de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la
nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor
aplica următorii coeficienţi de corecţie:
a) localităţi urbane de rangul O���8,00
b) localităţi urbane de rangul I���.5,00
c) localităţi urbane de rangul II���4,00
d) localităţi urbane de rangul III��..3,00
e) localităţi rurale de rangul IV���1,10
f) localităţi rurale de rangul V���.1,10.�
(text adoptat de Senat)

28. La anexa nr. 4  NOTA va avea următorul
cuprins:

�Notă: Pentru determinarea impozitului pe
terenuri, diferenţiat pe ranguri de localităţi,
potrivit art. 13 din prezenta ordonanţă, ţinând
seama de ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale
pe ranguri, reglementată prin Legea nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional � Secţiunea a IV� a � Reţeaua
de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al
României, partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, la
nivelurile prevăzute în tabloul de mai sus se vor
aplica următorii coeficienţi de corecţie :
a) localităţi urbane de rangul O���8,00
b) localităţi urbane de rangul I���.5,00
c) localităţi urbane de rangul II���4,00
d) localităţi urbane de rangul III��..3,00
e) localităţi rurale de rangul IV���1,10
f) localităţi rurale de rangul V���.1,00.�

- Se realizează diferenţierea coeficienţilor de
corecţie în funcţie de rangul localităţii.

39. 29. la anexa nr. 5, punctul 1 al literei A va avea
următorul cuprins:
�1. terenurile cu construcţii, pentru suprafaţa
construită a acestora.�
(text adoptat de Senat)

La anexa nr. 5 punctul 1 al literei A va avea
următorul cuprins:
�A. Nu se datorează impozit pe teren pentru:
1. Terenurile cu construcţii, numai pentru
suprafaţa construită la sol  a clădirilor.�

Pentru înlăturarea ambiguităţilor în aplicare.
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40. 30. La anexa nr. 5, la litera A după punctul 6,
se introduce un nou punct 7, cu următorul
cuprins:
�7. terenurile aferente clădirilor instituţiilor
publice, precum şi clădirilor care fac parte din
domeniul public şi privat al unităţilor
administrativ � teritoriale, cu excepţia celor
folosite pentru activităţi economice.�
(text adoptat de Senat)

   Se abrogă.

41. 31. La anexa nr. 5, punctul 4 al literei B va
avea următorul cuprins:
�4. terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct.
5 al anexei nr. 2 la prezenta ordonanţă.�
(text adoptat de Senat)

La anexa nr. 5 punctul 4 al literei B va avea
următorul cuprins:
�4. Terenurile aferente clădirilor prevăzute la
anexa nr. 2, la pct. 5 alin. (1) şi (2) la prezenta
ordonanţă.�

Pentru o mai clară precizare.

42. 311.Anexa nr.6,

�TAXA
asupra mijloacelor de transport pe apă�

C. Pentru mijloacele de transport pe apă.

a) luntre, bărci fără motor, folosite pentru uz şi
agrement.
(text iniţial)

311.La anexa nr.6, litera a) de la punctul C va
avea următorul cuprins:

�TAXA
asupra mijloacelor de transport pe apă�

C. Pentru mijloacele de transport pe apă

a) luntre, bărci fără motor, scutere de apă,
folosite pentru uz şi agrement.

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă �  PSD
43. 32. La anexa nr. 7, punctul 4 al literei A va

avea următorul cuprins:
�4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru
construcţiile � organizare de şantier � necesare
execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost
autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3% din
valoarea autorizată a construcţiilor�
(text adoptat de Senat)

La anexa nr. 7, punctul 4 al literei A va avea
următorul cuprins:
�4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru
construcţiile de şantier necesare execuţiei
lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o
dată cu acestea, taxa este de 3% din valoarea
autorizată a construcţiilor�

Idem
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33. La anexa nr.7, litera B va avea următorul
cuprins:
�B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate
decât cele prevăzute la lit. A, precum şi pentru
viza anuală sau trimestrială a acestora, se
datorează următoarele taxe:
1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare
pentru activităţi lucrative şi viza anuală a
acestora:

La anexa nr. 7, litera B va avea următorul
cuprins:
�B. text nemodificat

1. text nemodificat:

Activităţi lucrative - lei - Activităţi lucrative - lei -
a) pentru meseriaşi şi

cărăuşi
b) pentru cazane de

fabricat rachiu
c) pentru liber-

profesionişti
d) pentru mori, prese

de ulei şi darace
e) pentru activităţi

de proiectare
f) pentru alte activităţi

neprevăzute mai
sus

50.000 � 75.000

75.000 � 130.000

130.000 � 200.000

200.000 � 400.000

500.000 � 1.000.000

400.000 � 1.000.000

a) pentru meseriaşi şi
cărăuşi
b) pentru cazane de

fabricat rachiu
c) pentru liber-

profesionişti
d) pentru mori, prese

de ulei şi darace
e) pentru alte activităţi
neprevăzute mai sus

50.000 � 75.000

75.000 � 130.000

130.000 � 200.000

200.000 � 400.000

400.000 � 1.000.000

Textul literei e) �alte activităţi� cuprinde şi
�activităţile de proiectare�.

44.

2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare, între 83.000 lei şi 121.000 lei.
3. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale, pentru
fiecare m2 de plan:

- lei -

2. text nemodificat.

3. Pentru eliberarea de :
a) copii heliografice de pe planuri cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile
locale, pentru fiecare m2 de plan:

- lei -
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a1) la scara 1:500
a2) la scara 1:1.000
a3) la scara 1:2.000

240.000
260.000
480.000

a1. la scara 1:500
a2. la scara 1:1.000
a3. la scara 1:2.000

240.000 lei
260.000 lei
480.000 lei

4. Pentru eliberarea certificatului de producător,
între 50.000 lei şi 500.000 lei, iar pentru viza
trimestrială a acestuia, între 25.000 lei şi 100.000
lei�
(text adoptat de Senat)

b) autorizaţii şi vize anuale ce dau dreptul de a
executa proiecte: 280.000 lei.

4. Pentru eliberarea certificatului de producător şi
viza trimestrială a acestuia, între 50.000 lei şi
500.000 lei�

Pentru majorarea veniturilor bugetelor locale.

Pentru conciziunea textului.

x
x                             x
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AMENDAMENTE RESPINSE

In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente au fost respinse:

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

1. Art.4 .
�(3) În sensul prezentei ordonanţe, prin clădire se
înţelege orice construcţie care serveşte la
adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte,
de produse, de materiale, de instalaţii şi de altele
asemenea.�
(text Senat)

Art. 4 va avea următorul cuprins:
�(3) În sensul prezentei ordonanţe, prin clădire se
înţelege orice construcţie cu pardoseala la
suprafaţa solului care serveşte la adăpostirea de
activităţi, de oameni,  de animale, de obiecte, de
produse, de materiale, de instalaţii şi de altele
asemenea.�

Autor: dl. deputat Nicolae Leonăchescu -

a) propunerea de reformulare este mult mai
tehnică şi totodată completă.

b) comisia a apreciat că textul senatului este
acoperitor.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.

2. Art.4 alin.(3)

�(3) În sensul prezentei ordonanţe, prin clădire se
înţelege orice construcţie care serveşte la
adăpostirea de oameni, de animale, de obiecte,
de produse, de materiale, de instalaţii şi de altele
asemenea.�
(text Senat)

Domnul deputat Silvian Ciupercă propune
menţinerea textului din ordonanţă, astfel:
(3) În sensul prezentei ordonanţe, prin clădire se
înţelege orice construcţie înălţată la suprafaţa
terenului şi care serveşte la adăpostirea de
activităţi, de oameni, de animale, de obiecte, de
produse, de materiale, de instalaţii şi de altele
asemenea.

a) se consideră textul ordonanţei mult mai
corect şi complet.

b) comisia a respins propunerea cu aceeaşi
motivaţie ca la propunerea anterioară

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
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3. Text Senat:
Art.7 alin. (2)

(2) Clădirile aflate în funcţiune şi a căror valoare
a fost recuperată integral pe calea amortizării
sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri,
calculat pe baza valorii de inventar, înregistrată
în contabilitate.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM, propune reformularea alin.(2),
astfel:
(2) Clădirile aflate în funcţiune şi a căror valoare a
fost recuperată integral pe calea amortizării sunt
supuse în continuare impozitului pe clădiri,
calculate conform prevederilor din anexa nr.1.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea teritoriului şi
echilibru ecologic.

a) clădirile amortizate dar nedemolate
înrăutăţesc aspectul comunei, oraşului,
etc. Prin hotărârea Guvernului nr. 500/
acestea nu s-au mai reevaluat, fapt pentru
care în evidenţele contabile figurează cu
valoarea de inventar la nivelul anului
1989.

b) comisia a respins propunerea  motivând
că reevaluările valorilor de inventar au
fost făcute după  1989.

4. Text ordonanţă:
Art.9
Art. 9 -   Clădirile dobândite în cursul anului,
indiferent sub ce formă, se impun cu începere de
la data de întâi a lunii următoare celei în care
acestea au fost dobândite. Impozitul se
calculează proporţional cu perioada rămasă până
la sfârşitul anului.

Domnul deputat Victor Dobre � Grupul parlamentar
al PNL, propune completarea art. 9, astfel:
Art.9. Clădirile dobândite în cursul anului,
indiferent sub ce formă, se impun cu începere de la
data de întâi a lunii următoare celei în care acestea
au fost dobândite. Impozitul se calculează
proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul
anului, dacă impozitul nu a fost plătit anticipat
de către proprietarul iniţial al imobilului.

a) propunerea are în vedere ca impozitul
asupra acestor clădiri să nu fie plătit de
două ori.

b) comisia a apreciat ca fiind corespunzător
textul ordonanţei, întrucât în practica
existentă sumele plătite de proprietarul
iniţial sunt recalculate şi diferenţele sunt
restituite acestuia.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.

5. Text ordonanţă:
Art.15
Art.15. � (1) Pentru terenurile dobândite în
cursul anului, indiferent sub ce formă, impozitul
pe teren se datorează de la data de întâi a lunii
următoare celei în care acestea au fost dobândite,
proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul
anului fiscal.

Domnul deputat Victor Dobre � Grupul parlamentar
al PNL, propune completarea alin.(1), astfel:
Art.15. � (1) Pentru terenurile dobândite în cursul
anului, indiferent sub ce formă, impozitul pe teren
se datorează de la data de întâi a lunii următoare
celei în care acestea au fost dobândite, proporţional
cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal,
dacă impozitul  nu a fost plătit anticipat de către
proprietarul iniţial al imobilului.

a) aceeaşi motivare ca la art.9

b) aceeaşi motivare ca la art.9

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
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6. Text Senat:
Art.18

Art.18.� Pentru terenurile proprietate publică şi
privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale aflate în administrarea sau în folosinţa
regiilor autonome, societăţilor comerciale,
societăţi şi a altor persoane juridice, utilizate în
alte scopuri decât pentru agricultură sau
silvicultură, acestea datorează taxa pe teren, care
se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi impozitul
pe teren prevăzut la art.13.

Domnul deputat Silvian Ciupercă � Grupul
parlamentar al PSD, propune completarea art. 18
astfel:
Art.18.� Pentru terenurile proprietate publică şi
privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale aflate în administrarea sau în folosinţa
regiilor autonome, companiilor naţionale,
societăţilor comerciale, societăţi şi a altor persoane
juridice, utilizate în alte scopuri decât pentru
agricultură sau silvicultură, acestea datorează taxa
pe teren, care se stabileşte în aceleaşi condiţii ca şi
impozitul pe teren prevăzut la art.13.

a) este necesară completarea articolului şi cu
aceste companii naţionale care îşi
desfăşoară activitatea utilizând mari
suprafeţe de teren.

b) comisia consideră prevederea din textul
Senatului ca fiind acoperitoare.

Amendament respins de Comisia
pentru administraţie publică
amenajarea teritoriului şi echilibru
ecologic.

7. Text Senat:

Art.19
Art.19. � (1) Pentru terenurile ocupate de
drumuri şi căi ferate, contribuabilii prevăzuţi la
art.18 datorează şi taxa pe teren ce se stabileşte
anual, în lei /km, diferenţiată după cum urmează:
a) pentru drumuri                       200.000 lei/km;
b) pentru căi ferate normale       390.000 lei/km;
c) pentru căi ferate înguste         200.000 lei/km

Domnul deputat Gheorghe Dinu  � Grupul
parlamentar al PRM, propune reformularea textului,
astfel:
Art.19. � (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri şi
căi ferate, contribuabilii prevăzuţi la art.18
datorează şi taxa pe teren ce se stabileşte anual, în
lei /km, diferenţiată după cum urmează:
a) pentru drumuri                       50.000 lei/km;
b) pentru căi ferate normale

linie simplă                           50..000 lei/km;
a) pentru căi ferate normale
      linie dublă                            100.000 lei/ km;
d) pentru căi ferate înguste           20.000 lei/km.

a) sumele sunt exorbitante. Faţă de
prevederile ordonanţei, Senatul le-a mărit
de 10 ori.

b) comisia a considerat textul Senatului ca
fiind corespunzător.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
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8. Text Senat:
Art.19
Art.19. � (1) Pentru terenurile ocupate de
drumuri şi căi ferate, contribuabilii prevăzuţi la
art.18 datorează şi taxa pe teren ce se stabileşte
anual, în lei /km, diferenţiată după cum urmează:
a) pentru drumuri                       200.000 lei/km;
b) pentru căi ferate normale       390.000 lei/km;
c) pentru căi ferate înguste         200.000 lei/km

Doamna deputat Maria Lazăr � Grupul parlamentar
al PSD, propune următoarea formulare a alin.(1):
Art.19. � (1) Pentru terenurile ocupate de drumuri şi
căi ferate, contribuabilii prevăzuţi la art.18
datorează şi taxa pe teren ce se stabileşte anual, în
lei /km, diferenţiată după cum urmează:
a) pentru drumuri                       50.000 lei/km;
b) pentru căi ferate normale       70.000 lei/km;
c) pentru căi ferate înguste         50.000 lei/km

a) sumele propuse în textul Senatului sunt
foarte mari.

b) aceeaşi motivare ca la propunerea
precedentă

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.

9. Text ordonanţă:
Art.28. � alin.(2) şi alin.(3)

(2) Pentru mijloacele de transport dobândite în
cursul anului, taxa datorată se repartizează în
sume egale, la termenele de plată rămase până la
sfârşitul anului.

(3) Persoanele fizice sau juridice străine, care
solicită înmatricularea temporară a mijloacelor
de transport, au obligaţia de a achita integral
taxa datorată, la data luării în evidenţă de către
compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale.

Domnul deputat Silvian Ciupercă � Grupul
parlamentar al PSD, propune reformularea alin.(2)
şi (3), astfel:
(2) Pentru mijloacele de transport dobândite în
cursul anului, taxa datorată este proporţională cu
perioada rămasă până la sfârşitul anului,
începând cu luna următoare celei în care
mijlocul de transport a fost dobândit. Taxa
datorată se repartizează în sume egale, la
termenele de plată rămase până la sfârşitul anului.
(3) Persoanele fizice sau juridice străine, care
solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de
transport, au obligaţia de a achita taxa datorată,
proporţional cu perioada de înmatriculare.

a) este necesară o astfel de precizare în
cuprinsul actului normativ.

b) comisia a apreciat ca fiind corespunzător
textul din ordonanţă

a) aceeaşi motivare ca la alin. precedent.
b) aceeaşi motivare ca la alin. precedent.
Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.
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10. Text Senat:
Art.30
Art.30. � Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire se calculează pe baza valorii de
proiect declarate de solicitant în cererea pentru
eliberarea autorizaţiei de construire, în
conformitate cu proiectul prezentat.

Domnul deputat Silvian Ciupercă propune
menţinerea textului din ordonanţă, astfel:
Art.30. � Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
construire se calculează pe baza valorii declarate
de solicitant în cererea pentru eliberarea autorizaţiei
de construire, în conformitate cu proiectul prezentat

a) pentru mediul rural unde valoarea
manoperei nu poate fi corect stabilită,
majoritatea lucrărilor executându-se în
regie proprie, valoarea din proiect nu
poate fi luată în consideraţie. De altfel,
termenul �valoare de proiect� este
incorect.

b) comisia a apreciat corespunzător textul
Senatului.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.

11. Pct.16. Articolul 36 va avea următorul
cuprins:
�Art.36. � (1) Pentru activităţile artistice şi
distractive de videotecă şi discotecă, impozitul
pe spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa
incintei în care se desfăşoară spectacolul, pe zi
de funcţionare, după cum urmează:
a) în cazul videotecilor, de la 500 lei/m2/zi la
1.000 lei/m2/zi;
b) în cazul discotecilor, de la 1.000 lei/m2/zi la
2.000 lei/m2/zi.
(2) Cuantumul impozitului se stabileşte de către
consiliile locale în a căror rază teritorială se
realizează activităţile artistice şi distractive, în
limitele prevăzute la alin.(1).
(3) Pentru determinarea impozitului pe
spectacole, asupra nivelurilor menţionate la
alin.(1) se aplică coeficienţii de corecţie
menţionaţi la nota din Anexa nr.4.�

Pct. 16. Articolul 36 va avea următorul cuprins:

(1) Pentru activităţile artistice şi distractive de
videotecă şi discotecă, impozitul pe spectacole se
stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se
desfăşoară spectacolul, pe zi de funcţionare, după
cum urmează:
b) în cazul videotecilor, până la 1000 lei/m2/zi;

c) în cazul discotecilor, până  la 2000 lei/m2/zi.

Autor: dl. deputat Alexandru Ţibulcă �  PSD

a) Se consideră necesară stabilirea numai a
limitei superioare a impozitului lăsând
autorităţile administraţiei publice locale în
funcţie de condiţiile existente în
localităţile respective, să stabilească
mărimea acestuia, această prevedere fiind
benefică mai ales pentru mediul rural.

b) pentru evitarea abuzurilor în aplicarea
legii.

Există riscul ca în funcţie de interesele locale
să se stabilească sume derizorii şi implicit să
se colecteze in impozit nesemnificativ.
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12. Text ordonanţă:

Art. 45
Art. 45.- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la art.44 se fac de către
primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de
către persoanele împuternicite în acest scop din
cadrul Ministerului Administraţiei Publice,
Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului
Culturii şi Cultelor şi Ministerului Tineretului şi
Sportului.

Domnul deputat Victor Dobre � Grupul parlamentar
al PNL, propune următoarea reformulare pentru
art.45:
Art. 45.- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor prevăzute la art.44 se fac de către
primar şi împuterniciţii acestuia, precum şi de către
persoanele împuternicite în acest scop din cadrul
Ministerului Finanţelor Publice.

a) Se consideră suficientă aplicarea
sancţiunilor numai de către primar şi
împuterniciţii acestuia şi de către
împuterniciţii Ministerului Finanţelor
Publice.

b) comisia a considerat corespunzător textul
ordonanţei.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.

13. Pct.17. Articolul 46 va avea următorul
cuprins:
 �Art. 46 (1) Pentru şederea în municipii, oraşe
sau comune, consiliile locale pot hotărî
instituirea taxei hoteliere datorate de persoanele
fizice în vârstă de peste 18 ani.
 (2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de
consiliile locale între 0,5% şi 5%, aplicată la
tarifele de cazare practicate de unităţile
hoteliere�.

Pct. 17. Art.46 alin.(2) va avea următorul
cuprins:
 �Art. 46 (1) Pentru şederea în municipii, oraşe sau
comune, consiliile locale pot hotărî instituirea taxei
hoteliere datorate de persoanele fizice în vârstă de
peste 18 ani.
(2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite de
consiliile locale între 0,5% şi 5%, în mod
diferenţiat, în funcţie de categoria unităţii de
cazare, la tarifele practicate de aceasta pentru o
noapte de cazare, indiferent de durata
sejurului.�

Autor: dl. deputat Winkler Gyula � UDMR.

a) Pentru claritatea textului.

b) Textul ordonanţei este acoperitor.
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14. Text Senat:
Art.46
Art.46. � (1) Pentru şederea în municipii,
oraşe sau comune, consiliile locale pot hotărî
instituirea taxei hoteliere datorate de
persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani.
(2) Taxa se determină pe baza cotei stabilite
de consiliile locale între 0,5% şi 5%, aplicată
la tarifele de cazare practicate de unităţile
hoteliere.
(3) Pentru şederea în staţiunile turistice,
declarate conform legii, taxa se determină pe
baza cotei stabilite de consiliile locale între
0,5% şi 5%, în funcţie de categoria unităţii de
cazare, la tarifele practicate de aceasta pentru
o noapte de cazare, indiferent de durata
sejurului

Domnul deputat Paul Şnaider  � Grupul parlamentar
al PRM, propune eliminarea art.46 .

a) introducerea acestei taxe hoteliere este
considerată ca  o dublă impunere.

b) comisia a apreciat ca fiind corespunzător
textul Senatului.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic.

15. Text Senat:

Art.46 alin (2)
Art. 46 - (2) Taxa se determină pe baza cotei
stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%,
aplicată la tarifele de cazare practicate de
unităţile hoteliere.

Doamna deputat Maria Lazăr � Grupul parlamentar
al PSD, propune următoarea reformulare a alin.(2),
astfel:
Art. 46 - (2) Taxa se determină pe baza cotei
stabilită de consiliile locale la 5%, aplicată la
tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere.

a) se consideră necesară stabilirea unei taxe
unitare.

b) comisia a apreciat ca fiind corect textul
propus de Senat, consiliile locale având
posibilitatea să stabilească mărimea
acesteia în funcţie de condiţiile locale.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic
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16. Text Senat:
Art.46 alin.(2)

Art. 46 - (2) Taxa se determină pe baza cotei
stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 5%,
aplicată la tarifele de cazare practicate de
unităţile hoteliere.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM, propune reformularea alin.(2)
astfel:
Art. 46 - (2) Taxa se determină pe baza cotei
stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 3%,
aplicată la tarifele de cazare practicate de unităţile
hoteliere.

a) limita de 5% nu  stimulează turismul
organizat.

b) Comisia a considerat corespunzător textul
propus de Senat.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic

17. Text Senat:
Art.46 alin.(3)

Art. 46 - (3) Pentru şederea în staţiunile turistice,
declarate conform legii, taxa se determină pe
baza cotei stabilite de consiliile locale între 0,5%
şi 5%, în funcţie de categoria unităţii de cazare,
la tarifele practicate de aceasta pentru o noapte
de cazare, indiferent de durata sejurului.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM, propune reformularea (3)
astfel:
Art. 46 - (3) Pentru şederea în staţiunile turistice,
declarate conform legii, taxa se determină pe baza
cotei stabilite de consiliile locale între 0,5% şi 3%,
în funcţie de categoria unităţii de cazare, la tarifele
practicate de aceasta pentru o noapte de cazare,
indiferent de durata sejurului.

a) aceeaşi motivare ca la alineatul precedent.
b) Aceeaşi motivare ca la alineatul

precedent.
Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic

18. Art. 461 nou După art. 46 se introduce un articol nou 461 cu
următorul cuprins:
�461 � Persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani
datorează pentru şederea în staţiunile turistice,
declarate conform legii, taxa hotelieră care se
determină pe baza cotei stabilite de consiliile
locale între 0,5% şi 5%, în funcţie de categoria
unităţii de cazare, la tarifele practicate de
aceasta pentru o noapte de cazare, indiferent de
durata sejurului.�

Autor: dl. deputat Winkler Gyula � UDMR.

a) Taxa hotelieră în cazul staţiunilor turistice
ar trebui să fie obligatorie de instituit, ca
specific al localităţii declarate ca atare, iar
procentul minim perceput să fie superior
celui în cazul taxei de şedere în municipii,
oraşe sau comune care nu au statut aparte.

b) Textul art. 46 (1) şi (2) din forma
Senatului este acoperitor.
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19. Text ordonanţă:
Art. 49
Art.49. � În cazul în care taxa hotelieră este
inclusă în chitanţă sau în costul biletului de
odihnă şi tratament, persoanele juridice
prevăzute la art.48 vor vărsa la bugetul local al
unităţii administrativ-teritoriale suma încasată cu
acest titlu, recuperată de la agenţiile de turism
prin intermediul cărora a fost valorificată
chitanţa sau biletul de odihnă şi tratament, în
primele 10 zile ale fiecărei luni pentru luna
precedentă.

Domnul deputat Victor Dobre � Grupul parlamentar
al PNL, propune modificarea textului art.49,  în
sensul ca �taxa hotelieră să se plătească prin
chitanţă separată iar sumele încasate să se verse
la bugetul de stat.

a) existenţa unei evidenţe separate este mult
mai bună.

b) comisia a considerat textul ordonanţei ca
fiind corespunzător, asigurându-se în
acest fel o majorare a bugetelor locale. 

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic

20. Pct.19 La articolul 50, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
�(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în
administrarea domeniului public şi privat al
unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile
locale sau judeţene, după caz, pot institui taxe
zilnice cuprinse între 1.000 lei şi 100.000 lei
pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice, de arhitectură şi
arheologice.�

Pct. 19. La articolul 50, alineatul (1) va avea
următorul cuprins:
(1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în
administrarea domeniului public şi privat al
unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile locale
sau judeţene, după caz, pot institui taxe zilnice
cuprinse între 10.000 lei şi 100.000 lei pentru
utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru
vizitarea muzeelor, caselor memoriale,
monumentelor istorice, de arhitectură şi
arheologice.

Autor: dl. deputat Gheorghe Dinu � PRM

a) Suma de 1000 de lei este mult prea mică,
neacoperind nici cheltuielile generate de
formalităţile necesare.

b) Menţinerea limitelor cuprinse între 1000
lei şi 100000 lei  dă posibilitatea
consiliilor locale să ia deciziile cele mai
oportune funcţie de necesităţile
comunităţilor respective.
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21. Art. 501 nou După art. 50 se introduce un articol nou 501,
având următorul cuprins:
�Art.501 � Consiliile locale pot institui şi taxe
speciale, altele decât cele reglementate de
prezenta ordonanţă, pentru serviciile publice
create la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor sau judeţelor, în scopul satisfacerii
unor necesităţi ale locuitorilor.
Taxele speciale, instituite potrivit alineatului
precedent, constituie venituri cu destinaţie
specială ale bugetelor locale, fiind destinate
satisfacerii scopurilor pentru care au fost
instituite.�

Autor: dl. deputat Winkler Gyula � UDMR.

a) Instituirea de taxe speciale este prevăzută
ca o posibilitate aflată la dispoziţia lor
pentru finanţarea unor servicii publice
(art. 38 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale), iar în
anexele la Legea nr. 189/1998 se prevede
posibilitatea consiliilor locale de a-şi
constitui venituri proprii din taxe speciale.

b) Articolul nu este necesar. Există deja
prevederi legale instituite prin legile în
vigoare.

22. Text ordonanţă:
Art.51alin.(6)

(6) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pe
întregul an de către persoanele fizice, până la
data de 15 martie a anului fiscal se acordă o
bonificaţie de 10%.

Domnul deputat Gheorghe Dinu � Grupul
parlamentar al PRM, propune reformularea pct. 21
alin.(6) al art.51, astfel:
(6) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pe întregul
an de către persoanele fizice, până la data de 15
martie a anului fiscal se acordă o bonificaţie de
15%.

a) se consideră că este benefică majorarea la
15% a bonificaţiei pentru a motiva
contribuabilii să plătească sumele
datorate, încă de la începutul anului, când
primăriile trebuie să demareze lucrările
edilitare. Pe de altă parte se contracarează
fenomenul de inflaţie.

b) comisia a apreciat ca fiind
corespunzătoare prevederea din textul
ordonanţei.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic
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23. Text ordonanţă:
Art.51.
(6) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe
clădiri şi a impozitului pe teren, datorate pe
întregul an de către persoanele fizice, până la
data de 15 martie a anului fiscal se acordă o
bonificaţie de 10%.

Domnul deputat Victor Dobre � Grupul parlamentar
al PNL, propune introducerea unui alineat care să
prevadă o reducere a impozitelor şi taxelor locale de
50% în localităţile declarate zone defavorizate.

a) se consideră necesară o astfel de
prevedere în textul actului normativ.

b) comisia a considerat corespunzător textul
din ordonanţă având în vedere că pentru
zonele defavorizate au fost emise legi
speciale

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic

24. Art.52.

�Persoanele fizice, veterani de război, şi cele
prevăzute la art.1 din Decretul-lege nr.118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare sunt
scutite de plata impozitelor şi taxelor locale
reglementate prin prezenta ordonanţă.�
(text ordonanţă)

Art.52 � se reformulează şi va avea următorul
cuprins:
�Persoanele fizice, veterani de război, pensionarii
care desfăşoară o activitate pe bază de liberă
iniţiativă, şi cele prevăzute la art.1 din Decretul-
lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările
şi completările ulterioare sunt scutite de plata
impozitelor şi taxelor locale reglementate prin
prezenta ordonanţă.�

Autor: dl. deputat Holtea Iancu � PRM

a) Pentru crearea unui cadru stimulativ
pentru pensionari în vederea desfăşurării
unei activităţi organizate pe baza liberei
iniţiative.

b) Amendamentul nu este oportun deoarece
conduce la crearea de inechităţi între
diferitele categorii sociale şi chiar la
fenomene de evaziune fiscală.
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25. Art.57.

�(1) Sunt scutite de impozitele şi taxele locale,
reglementate prin prezenta ordonanţă,
fundaţiile testamentare constituite potrivit
legii, cu scopul de a întemeia, întreţine,
dezvolta şi ajuta instituţii de cultură
naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu
caracter umanitar, social şi cultural.
(2) Pot fi, de asemenea, scutite la cazare, de la
plata impozitelor şi taxelor locale, fundaţiile şi
asociaţiile cu caracter umanitar care au ca
unică activitate întreţinerea şi funcţionarea
căminelor de bătrâni şi a caselor pentru
ocrotirea copiilor orfani şi a copiilor străzii.�

Art.57 se reformulează şi va avea următorul
conţinut:
�Consiliile locale pot hotărî scutiri sau reduceri
ale impozitelor şi taxelor locale reglementate
prin prezenta ordonanţă pentru asociaţii şi
fundaţii, constituite potrivit legii, care
desfăşoară activităţi cu caracter umanitar, social
şi cultural.�

Autor: dl. deputat Winkler Gyula � UDMR.

a) Consiliilor locale trebuie să li se dea
posibilitatea să încurajeze dezvoltarea
activităţilor cu caracter social şi cultural al
organizaţiilor neguvernamentale a căror
activitate prezintă importanţă la nivelul
colectivităţii, beneficiarii acestora fiind
tocmai contribuabilii.

b) Amendamentul nu este oportun. Creează
premisele evaziunii fiscale.

26. Art. 57 alin nou La art. 57 se introduce un nou alineat care va
avea următorul cuprins:
�Sunt scutite, de asemenea, de la plata
impozitelor şi taxelor locale, formaţiunile şi
organizaţiile politice, organizaţiile minorităţilor
naţionale, constituite conform legii, care
desfăşoară acţiuni cu caracter umanitar, social,
cultural şi sportiv.�

Autor: dl. deputat Sali Negiat � Minorităţi

a) Pentru stimularea celor care se ocupă de
activităţi cu caracter umanitar, social,
cultural şi sportiv.

b) Amendamentul conduce la crearea de
inechităţi între diferitele entităţi care
desfăşoară activităţi în zona de
reglementare a impozitelor şi taxelor
locale.
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27. Art. 57 alin nou La art. 57 se introduce un nou alineat care va
avea următorul cuprins:
�Sunt scutite, de asemenea, de la plata
impozitelor şi taxelor locale, cultele religioase
recunoscute prin lege, care desfăşoară activităţi
cu caracter religios, umanitar şi social.�

Autor: dl. deputat Sali Negiat � Minorităţi

a) Pentru stimularea entităţilor religioase.
b) Prevederile sunt reglementate prin Anexa

nr. 2 punctul 3 din ordonanţă.

28. Art. 60 alin. (2) nou Art.60 se completează cu un alineat (2) nou �
având următorul cuprins:
�(2) Consiliile locale pot hotărî acordarea de
scutiri sau reduceri temporare ale impozitelor şi
taxelor locale pentru contribuabilii care îşi
desfăşoară activitatea în cadrul parcurilor
industriale, tehnologice şi ştiinţifice de pe raza
unităţilor administrativ-teritoriale respective, în
condiţiile legii.�

Autor: dl. deputat Winkler Gyula � UDMR.

a) Consiliile locale trebuie să aibă libertatea
de a decide în ceea ce priveşte crearea
unui climat economic atractiv, inclusiv
prin înlesniri fiscale. Totodată,
modificarea propusă creează corelarea cu
actele normative ce reglementează
funcţionarea parcurilor industriale,
tehnologice şi ştiinţifice.

b) Amendamentul creează premisele aplicării
discreţionare cu efecte inechitabile în
tratamentul diverselor categorii de
contribuabili.

29. Art.62.
�Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi
alte situaţii pentru care se acordă facilităţi
fiscale.�

Art.62 va avea următorul cuprins:
�Prin lege se pot stabili şi alte situaţii pentru care se
acordă facilităţi fiscale�.

Autor: dl. deputat Kerekes Karoly � UDMR.

a) Facilităţile fiscale nu pot fi acordate în
baza umor hotărâri ale Guvernului, cu atât
mai mult cu cât acestea privesc impozite
şi taxe locale care şi până în prezent au
fost stabilite prin lege sau ordonanţă a
Guvernului.

b) Multitudinea situaţiilor impune lăsarea
competenţei la nivelul Guvernului.



40

Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

30. Art.73

�În funcţie de condiţiile locale specifice zonei,
consiliile locale sau judeţene, după caz, anual,
pot majora cu până la 50% impozitele şi taxele
locale prevăzute de prezenta ordonanţă.�

Art.73 se completează şi va avea următorul
cuprins:
�În funcţie de condiţiile locale specifice zonei,
consiliile locale sau judeţene, după caz, pot majora
sau diminua anual cu până la 50% impozitele şi
taxele locale prevăzute de prezenta ordonanţă.�

Autor: dl. deputat Winkler Gyula � UDMR.

a) Pentru respectarea principiului autonomiei
locale.

b) Facilităţile fiscale sunt deja prevăzute în
capitolul X al ordonanţei în cauză.
Admiterea amendamentului ar conduce la
abuzuri în aplicare şi diminuarea surselor
de finanţare.

31. Art.73
�În funcţie de condiţiile locale specifice zonei,
consiliile locale sau judeţene, după caz, anual,
pot majora cu până la 50% impozitele şi taxele
locale prevăzute de prezenta ordonanţă.�

Art. 73.
�În funcţie de condiţiile locale specifice zonei,
consiliile locale sau judeţene, după caz, pot aproba
cote adiţionale de până la 50% la impozitele şi
taxele locale prevăzute de prezenta ordonanţă.�

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă � PSD

a) Formula adoptată, respectiv �majorare� nu
este cea mai pozitivă.

b) Amendamentul propus conduce la crearea
de confuzii în aplicare.

Anexa nr. 1

Valoarea impozabilă **)

(lei/m2)

32. Anexa nr. 1

Felul clădirilor şi al altor
construcţii impozabile

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice,

încălzire (condiţii
cumulative***)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice,

încălzire.

Amendament respins de Comisia pentru
administraţie publică amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic

1. Clădiri:
a) Cu pereţi sau cadre din beton armat, din
cărămidă arsă, piatră naturală sau din alte
materiale.

5.300.000 3.100.000
Domnul deputat

Gheorghe Dinu propune
4.100.000

a) diferenţa este foarte mare între 5,3 mil. lei
şi 3,1 mil. lei în aceste condiţii fiind
necesare  mai multe precizări.

b) comisia a apreciat ca fiind
corespunzătoare prevederea din textul
Senatului.
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Nr.
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul acestuia Motivare

b) Cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci,
paiantă şi alte materiale asemănătoare. 1.400.000 900.000
2. Construcţii anexe, situate în afara corpului principal al clădirii
a) Cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton sau
alte materiale asemănătoare

900.000 800.000

Cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, paiantă,
vălătuci, etc.

500.000
Domnul deputat

Gheorghe Dinu propune
300.000

300.000
Domnul deputat

Gheorghe Dinu propune
200.000

a) pentru a păstra un raport corect între
valorile stabilite pentru  cele două
categorii de construcţii.

b) comisia a apreciat ca fiind corespunzător
textul Senatului.

34. Anexa nr.2

LISTA
cuprinzând clădirile care nu sunt supuse

impozitului

Anexa nr.2

LISTA
cuprinzând clădirile şi alte construcţii care nu sunt

supuse impozitului

Autor: dl. deputat Silvian Ciupercă � PSD

a) Se consideră necesară introducerea unei
astfel de prevederi.

b) Titlul din ordonanţă este satisfăcător.

35. Anexa nr.2
Pct.5.
�Clădirile aflate în domeniul public al statului şi
în administrarea Regiei Autonome
�Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat�, precum şi cele din domeniul privat al
statului şi administrate de regie, care sunt
atribuite conform dispoziţiilor art.6 alin.(1) din
Hotărârea Guvernului nr.854/2000 privind
organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome
�Administraţia Patrimoniului Protocolului de
Stat� cu modificările ulterioare�.

Punctul 5 � se elimină.

Autor: dl.  deputat Gheorghe Dinu �PRM
a) Se consideră necesar ca impozitul pe

clădiri să fie aplicat şi regiei menţionate,
neexistând nici un motiv ca aceasta să fie
tratată diferenţiat.

b) Admiterea amendamentului conduce la
creşterea cheltuielilor şi concomitent la
diminuarea sumelor ce se transferă de la
buget către comunităţile locale.
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Anexa nr.6

Taxa asupra mijloacelor de transport
A.I. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune
mecanică:

Anexa nr.6

Taxa asupra mijloacelor de transport
A.I. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune
mecanică:

Tipul mijlocului
de transport

- Lei/an/500 cm3 sau
fracţiune -

Tipul mijlocului de
transport

- Lei/an/500 cm3 sau
fracţiune -

c) autobuze,
autocare,
microbuze

117.000 c) autobuze, autocare,
microbuze, cu excepţia
celor de transport
şcolar

117.000

36.

Autor: Comisia pentru administraţie publică,
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic

a) Se consideră necesară introducerea unei
astfel de prevederi.

b) Prevederea ar conduce la aplicarea
abuzivă. Există riscul ca să se facă şi alte
activităţi cu aceste mijloace de transport
în sfera transportului şcolar.

        Experţi parlamentari:
        Bărdiţă Mariana
        Măţan Ofelia
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