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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.216/1999 pentru modificarea Legii nr.189/1998 privind
finanţele publice locale, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului
Permanent nr.141 din 5 martie 2001.

PREŞEDINTE,

Prof.dr. Florin Georgescu
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Parlamentul  României
Bucureşti  16.05.2001

                                                                                          Nr.232
Comisia pentru buget,

finanţe şi bănci

RAPORT

In urma examinării proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.216/1999 pentru
modificarea Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale,  în şedinţa din 16 mai 2001, propunem ca acesta să fie supus spre
dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Text adoptat de comisie Motivare

1.
Articol unic � �Se respinge Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.216 din 29 decembrie
1999 pentru modificarea Legii nr.189/1998
privind finanţele publice locale, şi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.650 din 30 decembrie 1999�.

Se propune modificarea textului:
Articol unic � �Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.216/1999 pentru modificarea Legii
nr.189/1998 privind finanţele publice locale, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.650 din 30
decembrie 1999 cu următoarele modificări:�.

Formulare impusă de
modificările aduse în textul
legii.

2. Art.I
�1. Articolul 8 alineatul 3 va avea următorul
cuprins:
�Din impozitul pe venit încasat la bugetul de
stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale, se aloca lunar, în termen de 5 zile

Art.I, pct. 1, alin.(3) al articolului 8 va avea următorul
cuprins:
�(3) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat, la
nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se alocă
lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în
care s-a încasat acest impozit, o cotă de 36,5% la

Pentru corelare cu prevederile
art.30 alin.3-8 din Legea
bugetului de stat pe anul 2001.

asupra proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.216/1999 pentru modificarea Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale
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crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Text adoptat de comisie Motivare

lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat
acest impozit, o cotă de 40% la bugetele locale
ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 10% la
bugetul propriu al judeţului respectiv şi 10% la
dispoziţia consiliului judeţean pentru
echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor,
municipiilor şi judeţului pe baza criteriilor
stabilite prin Legea bugetului de stat. Pentru
municipiul Bucureşti cota este de 60% şi se
repartizează de către Consiliul General al
municipiului Bucureşti pe bugetele fiecărui
sector, respectiv pe bugetul municipiului
Bucureşti. Aceste cote pot fi modificate anual
prin Legea bugetului de stat. Operaţiunile de
alocare şi virare la bugetele locale a cotelor
cuvenite din impozitul pe venit se efectuează
de către Ministerul Finanţelor, prin serviciile
publice descentralizate�.

bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor,
pe teritoriul cărora îşi desfăşoară activitatea
plătitorii de impozite, 10% la bugetul propriu al
judeţului şi 15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru
echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor, municipiilor
şi judeţului. Pentru municipiul Bucureşti cota este de
61,5% şi se repartizează, în acelaşi termen, astfel:18%
la bugetele locale ale sectoarelor municipiului
Bucureşti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului
Bucureşti şi 7% la dispoziţia Consiliului General al
municipiului Bucureşti, numai pentru echilibrarea
bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste
procente se aplică asupra impozitului pe venit încasat la
bugetul de stat � la nivelul fiecărui sector. Aceste cote
pot fi modificate anual prin Legea bugetului de stat.
Operaţiunile de alocare şi de virare la bugetele locale a
cotelor cuvenite din impozitul pe venit se efectuează de
Ministerul Finanţelor Publice, prin serviciile publice
descentralizate.

3. Art.I.
Pct.2 nou.

2. Articolul8 se completează după alin.(3) cu 4 noi
alineate, care vor avea următorul cuprins:
�(31) Plătitorii de impozite şi taxe care au organizate
puncte de lucru stabile sunt obligaţi să solicite
înregistrarea fiscală a acestora ca plătitori de
impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal în a
cărui rază teritorială se află punctul de lucru.

Idem.
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 (32) Solicitarea se face în termen de 15 zile de la data
înfiinţării, pentru punctele de lucru nou înfiinţate,
iar pentru cele existente în termen de 15 zile de la
data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(33) Plătitorii prevăzuţi la alin.(31) au obligaţia să
organizeze evidenţa contabilă corespunzătoare
pentru determinarea impozitului pe venitul din
salarii calculat, reţinut şi vărsat.
(34) Ministerul Finanţelor Publice, împreună cu
Ministerul Administraţiei Publice, vor elabora
norme metodologice pentru aplicarea prevederilor
de mai sus, ce se vor aproba prin Ordin comun al
ministrului finanţelor publice şi ministrul
administraţiei publice, în termen de 5 zile de la
publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I�.

4. Art.I. pct.2. Devine Art.I pct.3. Pentru renumerotare.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Prof.dr. Florin Georgescu

SECRETAR,
Dr.ec. Daniel Ionescu

Experţi parlamentari:
Onete Alexandru
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