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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind

modificarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele

şi taxele locale, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului

Permanent nr.42 din 6 februarie 2003.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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Cu adresa nr.42 din 6 februarie 2003, Biroul Permanent, conform art.89 şi 107
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat, pentru examinare şi avizare în fond,
în procedură de urgenţă, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea
legislativă privind modificarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002
privind impozitele şi taxele locale.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Comisiei pentru
administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, punctul de vedere
al Guvernului, precum şi avizul Consiliului Legislativ.

La lucrările comisiei au participat 20 deputaţi, edin totalul de 25 membri ai
comisiei.

In urma examinării propunerii legislative privind modificarea unor prevederi
din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, în şedinţa
din 27 august 2003, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea, din
următoarele considerente:

- pentru materia propusă reglementării nu se aplică Ordonanţa Guvernului
nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, ci Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din
extravilanul localităţilor, care la art.1 prevede: scutirea de la plata impozitului
datorat pentru terenurile din extravilan, prevăzute în anexa nr.4 la Ordonanţa
Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.” 

   La art.2 din ordonanţa de urgenţă se prevede că: „sumele plătite cu titlu de
impozit, dobândă, penalităţi de întârziere sau alte penalităţi, pentru terenurile
prevăzute la art.1, se compensează cu alte sume datorate bugetelor locale sau se
restituie, la cerere.”

- propunerea privind abrogarea anexei nr.4 la Ordonanţa Guvernului
nr.36/2003 ar conduce la o creştere a impozitelor pe terenurile din intravilan, aceasta,
ca urmare a faptului că în prezent impozitele pe terenurile din intravilan care au

asupra propunerii legislative privind modificarea unor
prevederi din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind

impozitele şi taxele locale



destinaţie agricolă se impozitează pe grila din anexa nr.4, ce conţine niveluri reduse
ale impozitului pe teren, faţă de anexa nr.3 care are niveluri de câteva ori mai mari.

Prezenta propunere legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

          Experţi parlamentari:
          Bărdiţă Mariana
          Popescu Luminiţa
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