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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra proiectului de Lege pentru  
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/1999 privind soluţionarea obiecţiunilor şi 
contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor şi întârzierilor, a penalităţilor precum şi a altor 
sume şi măsuri.  trimis Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic şi Comisiei pentru buget finanţe şi bănci,  pentru dezbatere în procedură de urgenţă şi 
avizare în fond, cu adresa nr.152 din 3 mai 1999. 
      
  La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere şi avizele primite de la: 

- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu nr. 152 din 12 mai 1999; 
- Consiliul Legislativ cu nr.317 din 24 martie1999. 

 
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
   

       PRESEDINTE,        PREŞEDINTE, 
 
   

      ION CÎRSTOIU          DAN CONSTANTINESCU 
 
 

          SECRETAR,                    SECRETAR, 
 
 

        IOAN SORIN MARINESCU          FLORIN GEORGESCU 
 
 
 



      



    Comisia pentru administraţie publică,               Comisia pentru buget, finanţe şi bănci    
amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic                                                                                                                              Nr. 
                 Nr.985/XVIII/6 

RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58 /1999 privind soluţionarea 

obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor şi întârzierilor , a penalităţilor precum şi a altor sume  şi măsuri. 

 
  In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58 /1999 privind soluţionarea 

obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  
a majorărilor şi întârzierilor , a penalităţilor precum şi a altor sume  şi măsuri, care prin obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria legilor 
ordinare, în şedinţele din 19 mai  şi 2 iunie 1999, comisiile au hotărât ca proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor, cu următoarele amendamente: 
 
Nr. 
Crt 

Articolul 
(textul iniţial ) 

Amendamentul propus 
Text adoptat de comisii 

Motivare 

0. 1 2 3 
1. 
 

 Art.2 – (1) Obiecţiunile şi contestaţiile sunt căi 
administrativ- juridisdicţionale de atac, prin care se 
solicită diminuarea sau anularea, după caz, a 
impozitelor, taxelor locale , a majorărilor de întârziere 
aferente, a penalităţilor şi altor sume, precum şi 
împotriva măsurilor constatate şi aplicate de serviciile 
de specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor 
judeţene, conform competenţelor stabilite prin lege.  
 (2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) 
contravenţiile constatate şi amenzile aplicate prin acte  
ale organelor de specialitate ale consiliilor  locale, ale 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale 
consiliilor judeţene, după caz, care se soluţionează în 
conformitate cu dispoziţiile legale în domeniul 
constatării  şi sancţionării contravenţiilor.      

 Art.2 – (1) Obiecţiunile şi contestaţiile sunt căi 
administrativ- juridisdicţionale de atac, prin care se 
solicită diminuarea sau anularea, după caz, a impozitelor 
sau taxelor locale , a majorărilor de întârziere aferente, a 
penalităţilor şi altor sume ori se contestă  măsurile 
aplicate de compartimentele de specialitate ale 
consiliilor locale, sau judeţene, conform competenţelor 
stabilite prin lege.  
 (2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) 
contravenţiile constatate şi amenzile aplicate prin acte  
ale compartimentelor de specialitate ale consiliilor  
locale sau  judeţene, după caz, care se soluţionează în 
conformitate cu dispoziţiile legale în domeniul 
constatării  şi sancţionării contravenţiilor. 

 Punerea de acord 
cu prevederile Legii 
adminisraţiei publice 
locale nr.69/1991, 
referitoare la structura 
organizatorică a aparatului 
propriu al consiliilor 
locale. 
 Totodată pentru o  
simplificare a textelor 
articolelor şi o înţelegere 
mai uşoară a modului de 
aplicare a  prevederilor 
acestei ordonanţe de către 
Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti se 
propune introducerea unui 
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articol separat (art.91) 
2.   Art.3 – (1) Împotriva constatărilor şi măsurilor 

stabilite în cadrul competenţelor legale prin procesele- 
verbale sau prin acte administrative ale serviciilor de 
specialitate ale consiliilor locale, ale Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor 
judeţene , după caz, plătitorii de impozite, taxe locale 
precum şi altor sume pot face obiecţiuni, în termen de 
15 zile de la data comunicării actului administrativ. 
 (2) Obiecţiunile se depun la serviciul de 
specialitate din cadrul consiliilor locale, Consiliul 
General al Miniciiului  Bucureşti  sau consiliilor 
judeţene, după caz, care a încheiat actul atacat. 
 (3) Soluţionarea obiecţiunilor se va face de către 
şeful serviciului respectiv, prin răspuns motivat şi se va 
comunica persoanei în cauză în cel mult 30 de zile de la 
primirea acestora.       

 Art.3 – (1) Împotriva constatărilor şi măsurilor 
stabilite în cadrul competenţelor legale prin procesele- 
verbale sau prin acte administrative ale 
compartimentelor  de specialitate ale consiliilor locale, 
sau judeţene , după caz, plătitorii de impozite, taxe 
locale, precum şi de alte sume pot face obiecţiuni, în 
termen de 15 zile de la data comunicării actului 
administrativ. 
 (2) Obiecţiunile se depun la compartimentul  de 
specialitate al consiliului local, sau judeţean, după caz, 
care a emis actul atacat. 
 (3) Soluţionarea obiecţiunilor se va face motivat 
de către şeful compartimentului de specialitate 
respectiv, şi se va comunica persoanei în cauză în cel 
mult 30 de zile de la înregistrarea acestora. 

 Îmbunătăţire 
redacţională şi punerea de 
acord cu prevederile Legii 
nr. 69/1991 referitoare la 
structura organizatorică a 
aparatului propriu al 
consiliilor locale. 
 Pentru o  
simplificare a textelor 
articolelor şi o înţelegere 
mai uşoară a modului de 
aplicare a prevederilor 
acestei ordonanţe de 
urgenţă de către Consiliul 
General al Municipiului 
Bucureşti se propune 
introducerea unui articol 
separat (art.91) 

3.  Art.4 – Persoana fizică sau juridică nemulţumită 
de modul în care au fost soluţionate obiecţiunile se 
poate adresa cu contestaţie, în termen de 15 zile de la 
data comunicării răspunsului, primarului unităţii 
administrativ- teritoriale respectiv primarului 
general al municipiului Bucureşti, în care acestea au 
domiciliu, sediul, sau unde îşi desfăşoară activitatea, 
după caz.    

 Art.4 - Persoana fizică sau juridică nemulţumită 
de modul în care au fost soluţionate obiecţiunile se 
poate adresa cu contestaţie, în termen de 15 zile de la 
data comunicării răspunsului, primarului comunei sau 
oraşului, în care  domiciliază ori îşi are  sediul, sau 
unde îşi desfăşoară activitatea, după caz, respectiv 
preşedintelui consiliului judeţean. 

Îmbunătăţire redacţională  
 Prevederile în 
legătură cu modul de 
soluţionare de către 
Consiliul General al 
municipiului Bucureşti se 
regăsesc într-un articol 
nou (91). 

4.   Art.5 – (1) Contestaţia, adresată potrivit art.4, se 
soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de 
către primarul unităţii administrativ- teriltoriale 
respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, 
după caz, prin dispoziţie motivată, care se expediază 
celui în cauză în termen de maximum 5 zile de la 
emiterea acesteia. 
 (2) Contestaţia trebuie depusă la organul care a 

 Art.5 – (1) Contestaţia, adresată potrivit art.4, se 
soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de 
către primar sau de preşedintele consiliului judeţean, 
după caz, prin dispoziţie motivată, care se comunică 
celui în cauză în termen de maximum 5 zile de la 
emiterea acesteia. 
 (2) Contestaţia se depune la compartimentul 
care a soluţionat obiecţiunile, urmând ca acesta, în

Îmbunătăţire redacţională  
 Prevederile în 
legătură cu modul de 
soluţionare de către 
Consiliul General al 
municipiului Bucureşti se 
regăsesc în art.91. 
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soluţionat obiecţiunile, urmând ca acesta în termen de 5 
zile de la primire să înainteze contestaţia şi dosarul 
obiecţiunilor , organului competent să soluţioneze 
contestaţia. 

termen de 5 zile de la primire să prezinte  contestaţia şi 
dosarul obiecţiunilor, primarului, respectiv 
preşedintelui consiliului judeţean. 

5.  Art. 6 – Contestaţia adresată primarului nu 
poate avea ca obiect alte sume sau măsuri decât cele 
asupra cărora s-au soluţionat obiecţiunile. 

 Art. 6 – Contestaţia nu poate avea ca obiect alte 
sume sau măsuri decât cele asupra cărora s-au soluţionat 
obiecţiunile. 

Îmbunătăţire redacţională. 

6. 
  

 Art.7 – (1) Obiecţiunile adresate serviciului de 
specialitate din cadrul consiliilor locale, Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti sau consiliilor 
judeţene, precum şi contestaţiile adresate primarului 
unităţii administrativ- teritoriale respectiv 
primarului general al municipiului Bucureşti sunt 
supuse unei taxe de timbru de 1% calculată asupra 
sumei contestate, dar nu mai puţin de 5.000 lei. 
 (2) Taxa de timbru se plăteşte anticipat. 
 (3) Sumele plătite cu titlu de taxe de timbru 
aferente obiecţiunilor şi contestaţiei, se restituie la 
cerere, integral sau parţial în raport cu admiterea 
integrală sau parţială a acestra.   

 Art.7 – (1) Obiecţiunile adresate 
compartimentului de specialitate din cadrul consiliilor 
locale sau judeţene, precum şi contestaţiile adresate 
primarului sau preşedintelui consiliului judeţean sunt 
supuse unei taxe de timbru de 1% calculată asupra 
sumei contestate, dar nu mai puţin de 5.000 lei. 
 (2) Taxa de timbru se plăteşte anticipat. 
 (3) Sumele plătite cu titlu de taxe de timbru 
aferente obiecţiunilor şi contestaţiei, se restituie la 
cerere, integral sau parţial în raport cu admiterea 
integrală sau parţială a acestra. 

Îmbunătăţire redacţională  
 Prevederile în 
legătură cu modul de 
soluţionare de către 
Consiliul General al 
municipiului Bucureşti se 
regăsesc în art.91. 

7. 
 

 Art. 9 – (1) Împotriva dispoziţiei primarului , 
persoana fizică sau juridică nemulţumită, se poate 
adresa în condiţiile legii, Tribunalului, cu acţiune pentru 
anularea actului respectiv. 
 (2) Termenul de introducere a acţiunii este de 15 
zile de la data comunicării dispoziţiei emisă de primar. 
 (3) Persoana fizică sau juridică nemulţumită de 
sentinţa tribunalului se poate adresa cu recurs, în termen 
de 15 zile de la comunicarea sentinţei ,Curţii de Apel.  

 Art. 9 – (1) Împotriva dispoziţiei primarului , 
sau a preşedintelui consiliului judeţean, persoana 
fizică sau juridică nemulţumită, se poate adresa în 
condiţiile legii, judecătoriei sau după caz,Tribunalului, 
cu acţiune pentru anularea actului respectiv. 
 (2) Termenul de introducere a acţiunii este de 15 
zile de la data comunicării dispoziţiei. 
 (3) Persoana fizică sau juridică nemulţumită de 
hotărârea judecătorească  se poate adresa cu recurs 
tribunalului respectiv sau Curţii de Apel, în termen 
de 15 zile de la comunicarea hotărârii. 

 
 Punerea de acord 
cu dispoziţiile Codului de 
pocedură civilă. 

8 
 

   Art.91 -  nou 
 În cazul municipiului Bucureşti competenţele 
şi atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă revin compartimentului de specialitate din 

 Prin acest nou 
articol se stabileşte cu 
claritate modul de aplicare 
a prevederilor acestei 
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aparatul propriu al Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti, respectiv primarului 
general, iar soluţionarea în fond a acţiunilor 
introduse potrivit art.9 , intră în competenţa 
Tribunalului Municipiului Bucureşti. 

ordonanţe de urgenţă de 
către Consiliul General al 
municipiului Bucureşti. 

 
 
 
 
 

  
      PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 

 
 
 

    ION CÎRSTOIU         DAN CONSTANTINESCU 
 
 
 

       SECRETAR,                  SECRETAR,  
 
 
 

      IOAN SORIN MARINESCU           FLORIN GEORGESCU 
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