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din 25 septembrie 1997. 
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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti  11.03.1998 
Nr. 680 

 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului de Lege privind impozitul pe spectacole în şedinţa din 
11 martie 1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art. 1 
 
“Persoanele fizice şi persoanele 
juridice, care organizează cu 
plată spectacole, manifestări 
artistice sau sportive, activităţi 
artistice şi distractive de 
videoteci şi discoteci, denumite 
în continuare spectacole, 
datorează impozit pe spectacole 
calculat în cote procentuale 
asupra încasărilor din vânzarea 
biletelor de intrare şi 
abonamentelor, mai puţin 
valoarea timbrelor instituite 
potrivit legii, după cum 
urmează:” 

Comisia propune reformularea 
textului astfel:  
“Persoanele fizice, persoanele 
juridice şi orice alte entităţi 
care organizează cu plată 
spectacole, manifestări artistice 
sau sportive, activităţi artistice şi 
distractive de videoteci şi 
discoteci, denumite în continuare 
spectacole, datorează impozit pe 
spectacole calculat în cote 
procentuale asupra încasărilor 
din vânzarea biletelor de intrare 
şi abonamentelor, mai puţin 
valoarea timbrelor instituite 
potrivit legii, după cum 
urmează:” 

În vederea 
cuprinderii tuturor 
subiecţilor la care 
se referă 
reglementarea şi 
anume 
organizatorii de 
scpectacole care 
nu au personalitate 
juridică. 

    
    
    
    

asupra proiectului de Lege privind impozitul pe 
spectacole 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

2. Art. 1 
 
 
 
 
“a) Spectacole: 
- de teatru, operă, operetă, 
filarmonică, cinematrografice, 
alte spectacole muzicale şi de 
circ                                          2% 
- festivaluri, concursuri, 
cenacluri, serate, recitaluri sau 
alte asemenena manifestări 
artistice sau distractive care au 
un caracter ocazional              5%
b) Competiţii sportive: 
- interne                                  2% 
- internaţionale                       5% 
c)Activităţi cu caracter distractiv 
sau artistic organizate de 
videoteci sau discoteci       10%” 

Domnul preşededinte Remeş 
Traian Decebal, Grupul 
Parlamentar PNL, propune 
următoarea notare a 
paragrafelor: 
“A) Spectacole: 
a) de teatru, operă, operetă, 
filarmonică, cinematrografice, 
alte spectacole muzicale şi de 
circ                                          2% 
b) festivaluri, concursuri, 
cenacluri, serate, recitaluri sau 
alte asemenena manifestări 
artistice sau distractive care au 
un caracter ocazional              5% 
B) Competiţii sportive: 
a) interne                                2% 
b)internaţionale                      5% 
C) Activităţi cu caracter 
distractiv   sau  artistic 
organizate de videoteci sau 
discoteci                              10%” 

Pentru tehnică 
legislativă. 

    
3. Art. 4 

 
“Pentru sumele cedate în scopuri 
umanitare din încasările obţinute 
din spectacole şi manifestări 
artistice, nu se datorează impozit 
pe spectacole.” 

Cimisia propune completarea 
textului astfel: 
“Pentru sumele cedate în scopuri 
umanitare pe bază de contract 
din încasările obţinute din 
spectacole şi manifestări 
artistice, nu se datorează impozit 
pe spectacole.” 

Corelare cu 
legislaţia în 
vigoare. 

    
4. Art. 5 alin. (4) 

 
“Consiliile locale pot aproba, de 
la caz la caz pentru motive 
temeinic justificate eşalonarea, 
amânarea plăţii impozitului pe 
spectacole, precum şi eşalonarea, 
amânarea reducerea sau 
scutirea de plată a majorărilor 
de întârziere.” 

Domnul deputat Bercea 
Florian,Grupul Parlamentar PDSR, 
propune reformularea textului astfel:  
“Consiliile locale pot aproba, de 
la caz la caz pentru motive 
temeinic justificate eşalonarea, 
amânarea plăţii impozitului pe 
spectacole, precum şi eşalonarea, 
amânarea la plată a majorărilor 
de întârziere.” 

Corelare cu art. 30 
alin. (1) din 
Ordonanţa de 
urgenţă nr. 
85/1997 privind 
impunerea 
veniturilor 
realizate la 
persoanele fizice. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
5. Art. 10 alin. (1) 

 
“Încălcarea normelor legale 
privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, gestionarea şi 
utilizarea biletelor de intrare şi a 
abonamentelor la spectacole 
constituie contravenţie, dacă nu 
este săvârşită în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să 
constituie infracţiune, şi se 
sancţionează cu amendă de la 
600.000 la 2.000.000 lei.” 

Comisia propune majorarea 
nivelului amenzii astfel: 
“Încălcarea normelor legale 
privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea, gestionarea şi 
utilizarea biletelor de intrare şi a 
abonamentelor la spectacole 
constituie contravenţie, dacă nu 
este săvârşită în astfel de condiţii 
încât, potrivit legii penale, să 
constituie infracţiune, şi se 
sancţionează cu amendă de la 
2.000.000  la  5.000.000 lei.” 

În vederea 
descurajării 
încălcării normelor 
legale prevăzute la 
acest articol. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

6. Art.12  
 
 
“(1) Împotriva măsurilor dispuse 
prin procesele verbale sau prin 
alte acte ale organelor cu 
atribuţii de control sau de 
impunere din cadrul Ministerului 
Finanţelor se pot face obiecţiuni 
care se depun, în termen de 5 
zile lucrătoare de la 
comunicare, la organul care a 
încheiat procesul verbal sau 
actul asupra căruia sunt 
formulate obiecţiunile şi care 
le va soluţiona printr-o 
hotărâre motivată, în termen 
de 15 zile de la înregistrare. 
(2) Împotriva hotărârii 
prevăzute la alin. (1) se poate 
face contestaţie, în termen de 
15 zile de la data comunicării 
acesteia. Contestaţia se depune 
la organul care a emis 
hotărârea şi se soluţionează de 
către direcţiile generale ale 
finanţelor publice şi 
controlului  financiar  de  stat 

Comisia propune reformularea 
textului acestui art. în 
următoarea redactare:  
“Împotriva măsurilor dispuse 
prin procesele verbale sau prin 
alte acte ale organelor cu 
atribuţii de control sau de 
impunere din cadrul Ministerului 
Finaneţlor se pot exercita căile 
de atac prevăzute de Legea nr. 
105/1997 pentru soluţionarea 
obiecţiunilor, contestaţiilor şi a 
plângerilor asupra sumelor 
constatate şi aplicate prin 
actele de control sau de 
impunere ale organelor 
Ministerului Finaneţlor.” 

Pentru alinierea la 
procedura unică de 
exercitare a căilor 
de atac în materie 
fiscală stabilită 
prin Legea nr. 
105/1997. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 judeţene sau a municipiului 
Bucureşti, după caz, în termen 
de 30 de zile de la data 
înregistrării, printr-o 
dispoziţie motivată semnată de 
directorul general. 
(3) Împotriva dispoziţiei 
prevăzute la alineatul 
precedent se poate face 
plângere în termen de 15 zile 
de la comunicarea acesteia. 
Plângerea se depune la 
direcţiile generale ale 
finanţelor publice şi 
controlului financiar de stat 
judeţene sau a municipiului 
Bucureşti, după caz, şi se 
soluţionează de Ministerul 
Finanţelor în termen de 60 de 
zilede la înregistrarea acesteia. 
(4) Decizia emisă de Ministerul 
Finanţelor poate fi atacată la 
Curtea de Apel în a cărei rază 
teritorială îşi are sediul sau, 
după caz, domiciliul plătitorul, 
în termen de 30 de zile de la 
comunicarea deciziei. 
(5) Împotriva hotărârii Curţii 
de Apel se poate face recurs la 
Curtea Supremă de Justiţie, în 
termen de 15 zile de la 
comunicare. 
(6) Depunerea contestaţiei şi a 
plângerii nu suspendă 
obligaţia plătitorilor cu privire 
la virarea la buget a sumelor 
datorate potrivit prezentei 
legi.” 

  

    
7. Art. 13 

 
“(1) Contestaţiile  cu  privire  la 

Comisia propune eliminarea 
articolului. 
 

Pentru aceleaşi 
considerente ca 
mai sus. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
 stabilirea impozitului pe 

spectacole şi a majorărilor de 
întârziere sunt supuse unei taxe 
de timbru de 2%, calculată la 
suma contestată. Taxa nu poate 
fi mai mică de 10.000 lei. 
(2) Plângerile adresate 
Ministerului Finanţelor sunt 
supuse unei taxe de timbru de 
1%, calculată la suma contestată. 
Taxa nu poate fi mai mică de 
10.000 lei. 
(3) Taxa de timbru se datorează 
indiferent dacă o altă contestaţie 
sau plângere cu acelaşi obiect, 
înregistrată şi rezolvată anterior, 
a fost taxată. 
(4) În vederea calculării taxei de 
timbru, plătiorii de impozit pe 
spectacole sunt obligaţi să 
specifice în scris cunatumul 
sumei contestate. Prin suma 
contestată se înţelege totalul 
impozitului contestat şi al 
majorărilor de întârziere aferente 
sau, după caz, cunatumul 
majorărilor de întârziere, atunci 
când nu se contestă impozitul 
datorat. 
(5) În situaţia admiterii integrale 
sau parţiale a contestaţiei, de 
către organele prevăzute la art. 
12 alin. (2) şi (3), taxele de 
timbru plătite pentru contestaţie 
şi plângere se restituie la cerere, 
integral sau proporţional cu 
reducerea sumei contestate.” 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
8. Art. 14 Devine Art. 13 Pentru 

renumerotare 
    

9. Art. 15 
 
“Ministerul Finanţelor, împreună 
cu Ministerul Culturii, 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului şi Centrul Naţional al 
Cinematografiei, în termen de 30 
de zile de la publicarea legii, vor 
prezenta Guvernului norme 
metodologice de aplicare a 
prevederilor legii şi 
formularistica corespunzătoare, 
precum şi norme privind 
tipărirea, înregistrarea, vizarea, 
gestionarea şi utilizarea biletelor 
de intrare şi a abonamentelor la 
spectacole, care se vor publica în 
Monitorul Oficial al României.” 

Devenit Art. 14 se modifică după 
cum urmează:  
“Ministerul Finanţelor, împreună 
cu Ministerul Culturii, 
Ministerul Tineretului şi 
Sportului şi Centrul Naţional al 
Cinematografiei, în termen de 60 
de zile de la publicarea legii, vor 
prezenta Guvernului pentru 
aprobare norme metodologice de 
aplicare a prevederilor legii şi 
formularistica corespunzătoare, 
precum şi norme privind 
tipărirea, înregistrarea, vizarea, 
gestionarea şi utilizarea biletelor 
de intrare şi a abonamentelor la 
spectacole, care se vor publica în 
Monitorul Oficial al României.” 

La elaborarea 
normelor urmează 
să participe 4 
organe ale 
administraţiei 
publice centrale 
astfel încât 
termenul de 30 de 
zile este 
insuficient. 
Pentru 
renumerotare. 

    
    
10. Art. 16 Devine Art. 15 Idem 

    
11. Art. 17 Devine Art. 16 Idem 

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

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art. 7 
 
 
 

Domnul deputat Corâci Ioan 
Cezar, Grupul Parlamentar PNL, 
propune adăugarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale la finalul 
articolului astfel: 

1.-  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 “Tipărirea, înregistrarea,  
vizarea,evidenţa şi  gestionarea 
abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole se fac 
opotrivit normelor elaborate de 
Ministerul Finanţelor, împrenă 
cu Ministerul Cuturii, Ministerul 
Tineretului şi Sportului şi 
Centrul Naţional al 
Cinematografiei.” 

“Tipărirea, înregistrarea,  
vizarea,evidenţa şi  gestionarea 
abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole se fac 
opotrivit normelor elaborate de 
Ministerul Finanţelor, împrenă 
cu Ministerul Cuturii, Ministerul 
Tineretului şi Sportului şi 
Centrul Naţional al 
Cinematografiei, Ministerul 
Educaţiei Naţionale.” 

2.Implicarea 
Ministerului 
Educaţiei 
Naţionale în sfera 
organizării 
diferitelor 
manifestări atrage 
şi participarea lui 
la elaborarea 
normelor 
metodologice. 

    
1. -  2. Art. 11 

 
 
 
“Controlul asupra respectării 
prevederilor prezentei legi, 
constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de 
către organele de specialitate din 
Ministerul Finanţelor şi unităţile 
sale teritoriale, precum şi de 
persoanele împuternicite în acest 
scop din cadrul Ministerului 
Culturii, Ministerului Tineretului 
şi Sportului şi Centrului Naţional 
al Cinematografiei, pentru 
contravenţiile care se referă la 
activitatea de organizare a 
spectacolelor, tipărirea, 
procurarea şi utilizarea biletelor 
de intrare şi a abonamentelor.” 

Domnul deputat Corâci Ioan 
Cezar, Grupul Parlamentar PNL, 
propune completarea textului 
astfel: 
“Controlul asupra respectării 
prevederilor prezentei legi, 
constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac de 
către organele de specialitate din 
Ministerul Finanţelor şi unităţile 
sale teritoriale, precum şi de 
persoanele împuternicite în acest 
scop din cadrul Ministerului 
Culturii, Ministerului Tineretului 
şi Sportului şi Centrului Naţional 
al Cinematografiei, Ministerului 
Educaţiei Naţionale pentru 
contravenţiile care se referă la 
activitatea de organizare a 
spectacolelor, tipărirea, 
procurarea şi utilizarea biletelor 
de intrare şi a abonamentelor.” 

2. Corelare cu 
amendamentul 
precedent. 

    
3. Art. 15 

 
 
 
“Ministerul Finanţelor, împreună 
cu    Ministerul         Culturii, 

Domnul deputat Corâci Ioan 
Cezar, Grupul Parlamentar PNL, 
propune completarea textului 
astfel: 
“Ministerul Finanţelor, împreună 
cu      Ministerul    Culturii, 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
 Ministerul Tineretului şi 

Sportului şi Centrul Naţional al 
Cinematografiei, în termen de 30 
de zile de la publicarea legii, vor 
prezenta Guvernului norme 
metodologice de aplicare a 
prevederilor legii şi 
formularistica corespunzătoare, 
precum şi norme privind 
tipărirea, înregistrarea, vizarea, 
gestionarea şi utilizarea biletelor 
de intrare şi a abonamentelor la 
spectacole, care se vor publica în 
Monitorul Oficial al României.” 

Ministerul Tineretului şi 
Sportului şi Centrul Naţional al 
Cinematografiei, Ministerul 
Educaţiei Naţionale în termen 
de 60 de zile de la publicarea 
legii, vor prezenta Guvernului 
norme metodologice de aplicare 
a prevederilor legii şi 
formularistica corespunzătoare, 
precum şi norme privind 
tipărirea, înregistrarea, vizarea, 
gestionarea şi utilizarea biletelor 
de intrare şi a abonamentelor la 
spectacole, care se vor publica în 
Monitorul Oficial al României.” 

2. Corelare cu 
amendamentul 
adus la art. 7 din 
prezentul proiect 
de Lege. 

    
 
Menţionăm că s-a propus respingerea acestui proiect de Lege de către Comisia 

pentru cultură, artă, mijloace de informare în masă prin avizul anexat alăturat. 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 

SECRETAR, 
 

Petre Partal   
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 


