
 
 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 

61/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 44/1995 privind 

îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea 

unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice 

 

 În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 44/1995 privind 

îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii 

libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice, propunem ca acesta să fie supus spre 

dezbatere şi adoptare cu amendamentele fomulate în Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, care au fost avizate favorabil de  Comisie. 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

 

Puiu HAŞOTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR  

Comisia pentru cultură, arte,  
mijloace de informare în masă  

 

AMENDAMENTE  

la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 

44/1995 privind unele îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din 

lucrări literare, de artă şi ştiinţifice 

 

Nr. crt. Text  iniţial Amendamente propuse Motivaţie 

1 Titlu: 
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei nr.44/1995 privind 
îmbunătăţirea impunerii activităţilor 
producătoare de venit din exercitarea unei 
profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi 
ştiinţifice 

Titlu: 
Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii 
activităţilor producătoare de venit din 
exercitarea unei profesii libere şi din lucrări 
literare, de artă şi ştiinţifice 

Pentru corectarea unei erori în 
privinţa denumirii corecte a 
Ordonanţei Guvernului despre 
care se face vorbire. 

2 Art. 1 va avea următorul cuprins: 
„Persoanele fizice care realizează, în condiţiile 
legii, venituri din practicarea unei profesii 
libere autorizate, în mod individual sau în 
diverse forme de asociere (medici, profesori, 
ingineri, arhitecţi şi conductori arhitecţi, 
economişti, avocaţi, notari publici, subingineri, 

Art. 1 se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Persoanele fizice care realizează, în condiţiile 
legii, venituri din practicarea unei profesii 
libere autorizate, în mod individual sau în 
diverse forme de asociere (medici, profesori, 
ingineri, economişti, avocaţi, notari publici, 

Pentru respectarea prevederilor 
de tehnică legislativă. 

Pentru includerea în categoriile 
de beneficiari prevăzute la art. 5 
şi a arhitecţilor, în calitatea lor 
recunoscută de Legea nr. 
8/1996, de titulari ai dreptului 



tehnnicieni, contabili, asistenţi medicali, 
dactilografe şi alte asemenea profesii), precum 
şi persoanele fizice titulare de drepturi de autor 
sau de drepturi conexe dreptului de autor, care 
obţin venituri în această calitate, denumite în 
continuare contribuabili, au obligaţia de a plăti 
impozit pe venit, conform dispoziţiilor 
prezentei ordonanţe.“ 

subingineri, tehnnicieni, contabili, asistenţi 
medicali, dactilografe şi alte asemenea 
profesii), precum şi persoanele fizice titulare 
de drepturi de autor sau de drepturi conexe 
dreptului de autor, care obţin venituri în 
această calitate, denumite în continuare 
contribuabili, au obligaţia de a plăti impozit pe 
venit, conform dispoziţiilor prezentei 
ordonanţe.“ 

de autor. 

3. Alineatul 1 al articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
„Veniturile realizate din utilizarea sau 
exploatarea unei opere de creaţie intelectuală, 
ori a unei prestaţii artistice, se supun anual 
impunerii de către unitatea plătitoare, sau, după 
caz, prin organismele de gestiune colectivă 
înfiinţate potrivit legii.“ 

Alineatul 1 al articolului 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Veniturile realizate din utilizarea sau 
exploatarea unei opere de creaţie intelectuală, 
ori a unei prestaţii artistice, inclusiv cele care 
provin din remuneraţia compensatorie pentru 
copia privată sau din dreptul de suită, se supun 
anual impunerii de către unitatea plătitoare, 
sau, după caz, prin organismele de gestiune 
colectivă înfiinţate potrivit legii.“ 

Pentru respectarea prevederilor 
de tehnică legislativă. 

Pentru corelarea acestei 
prevederi cu dispoziţiile Legii 
nr. 8/1996, potrivit cărora între 
veniturile realizate de titularii 
dreptului de autor se numără şi 
remuneraţia compensatorie 
pentru copia privată precum şi 
dreptul de suită. 

4 Alineatul  trei al articolului 5 va avea 
următorul cuprins: 
„În cazul veniturilor menţionate la alin.1 şi 2, 
venitul anual impozabil se determină de către 
plătitorii de venit prin scăderea din venitul brut 
realizat a unor cote forfetate de cheltuieli, după 
cum urmează: 

a) 50% în cazul operelor de artă plastică; 

Alineatul  trei al articolului 5 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

„În cazul veniturilor menţionate la alin.1 şi 2, 
venitul anual impozabil se determină de către 
plătitorii de venit prin scăderea din venitul brut 
realizat a unor cote forfetate de cheltuieli, după 
cum urmează: 

a) 50% în cazul operelor de artă plastică, de 
arhitectură şi fotografice; 

Pentru respectarea prevederilor 
de tehnică legislativă 

Pentru includerea în categoriile 
de beneficiari ai prevederilor de 
la art. 5 şi a arhitecţilor şi 
fotografilor, cărora legea nr. 
8/1996 le recunoaşte calitatea de 
autori. 



b) 40% în cazul operelor muzicale, indiferent 
de gen; 

c) 30% în cazul operelor ştiinţifice, precum şi 
al operelor şi prestaţiilor artistice, indiferent de 
gen, cu excepţia operelor prevăzute la lit.a şi b; 

d) 20% în cazul operelor literare, indiferent de 
gen.“  

b) 40% în cazul operelor muzicale, indiferent 
de gen; 

c) 30% în cazul operelor ştiinţifice, precum şi 
al operelor şi prestaţiilor artistice, indiferent de 
gen, cu excepţia operelor prevăzute la lit.a şi b; 

d) 20% în cazul operelor literare, indiferent de 
gen.“ 

5. În OG. nr. 44/1995, alin. 4 al art. 5 are 
următorul cuprins: 

„În cazul lucrărilor de artă monumentală, 
venitul anual impozabil se determină prin 
scăderea din venitul brut realizat a cheltuiellor 
efective, pe bază de documente justificative." 

Alineatul 4 al articolului 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 

„În cazul operelor de artă monumentală, la care 
cheltuielile efective depăşesc cota forfetară 
stabilită la  lit. a), venitul anual impozabil se 
determină prin scăderea din venitul brut 
realizat a acestor cheltuieli, pe bază de 
documente justificative.“ 

Pentru respectarea prevederilor 
de tehnică legislativă. 

Pentru remedierea unei erori de 
interpretare, datorită căreia în 
unele situaţii  creatorii de opere 
de artă monumentală erau 
defavorizaţi în raport cu 
creatorii de alte opere de artă 
plastică, lor nerecunoscându-li-
se dreptul de a beneficia de o 
cotă forfetară de cheltuieli, 
pentru care să nu fie necesară 
producerea de acte justificative. 

Notă: Textul de modificare de la fiecare punct din Ordonanţa de Urgenţă ar trebui modificat cu formularea consacrată: 
„Alineatul ... al articolului ... se modifică şi va avea următorul cuprins“. 

PREŞEDINTE,  SECRETAR, 

Gabriel ŢEPELEA  Puiu HAŞOTTI 

 


