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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru

modificarea Anexei nr.7 la Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind taxele şi

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

Permanent nr.P.l.-X157 din 22 martie 2004.

PREŞEDINTE,

buget



Experţi parlamentari:
              Onete Alexandru
              Popescu Luminiţa
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Cu adresa nr.P.l.-X157 din 22 martie 2004, Biroul Permanent, conform art.89 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.7 la
Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind taxele şi impozitele locale.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.
La lucrările comisiei au participat 25 deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei.
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Anexei nr.7 la

Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind taxele şi impozitele locale, republicată, în sensul
precizării exprese a agenţilor economici care vor fi exceptaţi de la plata taxei de autorizare
pentru realizarea lucrărilor de interes public judeţean sau local.

Potrivit prevederilor constituţionale, prezenta propunere legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.

Propunerea legislativă, potrivit art.75 alin.(1) din Constituţie şi art.86 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei Deputaţilor.

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, care au
susţinut respingerea propunerii legislative.

In urma examinării propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.7 la Ordonanţa
Guvernului nr.36/2002 privind taxele şi impozitele locale, în şedinţa din 01 aprilie 2004,
comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, respingerea, din următoarele considerente:

- Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, a fost în mod expres abrogată, începând cu data de 1
ianuarie 2004, prin art.298 alin.(1) pct.27 din Legea nr.571/2003 – Codul fiscal;

- potrivit art.269 lit.c) din Codul fiscal „taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi
autorizaţiilor nu se datorează pentru certificatul de urbanism sau autorizaţiile de construire,
pentru lucrările de interes public judeţean sau local”.

Având în vedere cele de mai sus, propunerea legislativă a rămas fără obiect, prin intrarea
în vigoare a Codului fiscal.

PREŞEDINTE, SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

asupra propunerii legislative pentru modificarea Anexei nr.7 la
Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind taxele şi impozitele

locale


