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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 3.04.2019  

Nr. 4c-2/301 

 

PLx.689/2018 

 

 

 

 

 

BIROUL  PERMANENT 

AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.V din Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative, trimis cu adresa 

nr. PLx.689/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

 

 

 

 

alexandra.nistor
New Stamp
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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

 Bucureşti, 3.04.2019  

Nr. 4c-2/301 

 

PLx.689/2018 

 

 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art.V din Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 

modificarea şi completarea unor acte normative 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanțe și 

bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru modificarea şi 

completarea art.V din Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor 

măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative. 

Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat, proiectul de Lege, în 

şedinţa din 7 noiembrie 2018. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale 

Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi ale Comisia pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare introducerea și 

a persoanelor juridice de drept public în categoria persoanelor care nu au obligația de a 

aplica ștampila pe declarații, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri 

depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile 

sau autorităţile publice. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 2 aprilie 2019. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 23 deputați, din 

totalul de 25 de membri. 
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La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. De asemenea, a participat şi domnul 

senator Cristian Ghica, în calitate de iniţiator. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 

spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art.V din 

Ordonanţei Guvernului nr.17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 

modificarea şi completarea unor acte normative, cu amendamentele admise prezentate în 

Anexă.  
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 

 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şef serviciu, 

Giorgiana Ene 

 

 
 

               Consilier parlamentar, 

               Iulia Cazan 
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Anexă  

Amendamente admise  

 În urma examinării, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

Nr. 

crt. 

Articolul V din Ordonanța 

17/2015 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

1.   Titlul legii: 

LEGE 

pentru modificarea şi completarea 

art.V din Ordonanţa Guvernului 

nr. 17/2015 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare şi 

modificarea şi completarea unor 

acte normative 

Nemodificat  

2.   Art.I.- Articolul V din Ordonanța 

Guvernului nr.17/2015 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare și modificarea și 

completarea unor  acte normative, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.540 din 20 

iulie 2015, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.316/2015, 

cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

Articol unic- Articolul V din 

Ordonanța Guvernului nr.17/2015 

privind reglementarea unor măsuri 

fiscal-bugetare și modificarea și 

completarea unor  acte normative, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.540 din 20 

iulie 2015, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr.316/2015, 

cu modificările și completările 

ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

 

3.   

 

 

 

Art. V - (1) Persoanele fizice, 

persoanele juridice de drept privat, 

1. Alineatele (1), (11) și (2) se  

modifică și vor avea următorul 

cuprins: 

 

”(1) Persoanele fizice, persoanele 

juridice de drept privat, entităţile 

 

 

 

 

(1) Se elimină 
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Nr. 

crt. 

Articolul V din Ordonanța 

17/2015 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

precum şi entităţile fără personalitate 

juridică nu au obligaţia de a aplica 

ştampila pe declaraţii, cereri, 

contracte sau orice alte documente 

sau înscrisuri depuse la instituţiile 

sau autorităţile publice ori emise sau 

încheiate în relaţia cu instituţiile sau 

autorităţile publice. 

fără personalitate juridică, precum 

și persoanele juridice de drept 

public, nu au obligaţia de a aplica 

ştampila pe declaraţii, cereri, 

contracte sau orice alte documente 

sau înscrisuri depuse la instituţiile 

sau autorităţile publice ori emise sau 

încheiate în relaţia cu instituţiile sau 

autorităţile publice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   

 

 

(11) Fapta de a solicita persoanelor 

fizice, persoanelor juridice de drept 

privat, precum şi entităţilor fără 

personalitate juridică aplicarea 

ştampilei pe declaraţii, cereri, 

contracte sau orice alte documente 

sau înscrisuri, săvârşită de către 

persoana din cadrul unei instituţii 

sau autorităţi publice, constituie 

abatere disciplinară şi atrage 

răspunderea disciplinară a acesteia, 

conform prevederilor legale. 

 

 

 

(11) Fapta de a solicita 

persoanelor fizice, persoanelor 

juridice de drept privat, entităţilor 

fără personalitate juridică, precum 

și persoanelor juridice de drept 

public, aplicarea ştampilei pe 

declaraţii, cereri, contracte sau orice 

alte documente sau înscrisuri, 

săvârşită de către persoana din 

cadrul unei instituţii sau autorităţi 

publice, constituie abatere 

disciplinară şi atrage răspunderea 

disciplinară a acesteia, conform 

prevederilor legale. 

1. Alineatul  (11)  se  modifică și va 

avea următorul cuprins: 

 

Nemodificat 

 

5.  (2) Persoanele fizice, persoanele 

juridice de drept privat, precum şi 

entităţile fără personalitate juridică 

nu au obligaţia de a aplica ştampila 

(2) Persoanele fizice, persoanele 

juridice de drept privat, entităţile 

fără personalitate juridică, precum 

și persoanele juridice de drept 

(2) Se elimină  
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Nr. 

crt. 

Articolul V din Ordonanța 

17/2015 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

pe documente sau orice alte 

înscrisuri emise în relaţia dintre 

acestea. 

public nu au obligaţia de a aplica 

ştampila pe documente sau orice alte 

înscrisuri emise în relaţia dintre 

acestea.” 

6.   2. După alineatul (2) se introduce 

un nou alineat, alin.(21), cu 

următorul cuprins: 

2. După alineatul (2) se introduc 

trei noi alineate, alin.(21) - (23), cu 

următorul cuprins: 

 

”(21) Persoanele juridice de drept 

public, nu au obligaţia de a aplica 

ştampila pe declaraţii, cereri, 

contracte sau orice alte documente 

sau înscrisuri depuse la instituţiile 

sau autorităţile publice ori emise 

sau încheiate în relaţia cu 

instituţiile sau autorităţile publice.  

 

 (22)Persoanele juridice de drept 

public nu au obligaţia de a aplica 

ştampila pe documente sau orice 

alte înscrisuri emise în relaţia 

dintre acestea și persoanele fizice, 

persoanele juridice de drept 

privat, entităţile fără personalitate 

juridică. 

 

 

  

 

 

”(21) Prevederile alin.(2) nu se 

aplică persoanelor cărora prin legi 

speciale li se impune expres 

folosirea ștampilelor în cadrul 

exercitării unor profesii 

"(23) Prevederile alin.(22) nu se 

aplică instituţiilor sau autorităţilor 

publice cărora prin acte 

normative de rangul legii, cu 

caracter special față de prezenta 

Forma propusă este mai buna pe 

considerentul că rămân în 

continuare anumite persoane, 

instituții sau autorități publice care, 

prin acte normative de nivel primar 
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Nr. 

crt. 

Articolul V din Ordonanța 

17/2015 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

reglementate.” ordonanță, li se impune expres 

folosirea ştampilelor." 

sunt obligate să aplice ștampila pe 

documentele emise de acestea. 

De subliniat că nu poate fi 

identificată cu certitudine și 

exhaustiv legislația primară în care 

apare obligația de ștampilare a 

actelor și documentelor emise de 

aceste persoane, astfel încât să se 

poată realiza o exceptare doar a 

anumitor persoane. 

În acest context s-a propus ca să 

rămână obligate a aplica ștampila 

doar acele persoane, instituții, 

autorități care au această obligație 

într-un act normativ de rangul legii 

(Lege, OG,OUG). 

După intrarea în vigoare a prezentei 

legi, este necesar ca fiecare 

persoană de drept public să facă o 

evaluare a legislației din domeniul 

să de competență (legislație 

primară, secundară, terțiară) și să 

decidă  menținerea sau eliminarea 

obligației aplicării ștampilei pe 

documentele emise de acesta, 

funcție de anumite 

condiționalități/rațiuni (importanța 

documentului, legislație europeană, 

tratate internaționale, relații între 

state, etc). 

În măsura în care o asemenea 

obligație apare la nivelul unui act 

normativ secundar sau terțiar 

instituția respectivă poate decide 
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Nr. 

crt. 

Articolul V din Ordonanța 

17/2015 
Text Senat 

Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  

amendamentelor propuse 

 

 

 

introducerea unei asemenea 

obligații la nivel primar, dacă este 

cazul. 

7.   Art.II.- Toate prevederile legale 

referitoare la obligația aplicării 

ștampilei de către persoanele și 

entitățile prevăzute la art.V 

alin.(1) și (2) din Ordonanța 

Guvernului nr.17/2015 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare și modificarea și 

completarea unor acte normative, 

cu modificările și completările 

ulterioare, se abrogă. 

Se elimină. 

 

 

 
 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

