
   
 

ÎNTREBARE 

 

Către: Domnul Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

De la:  Brian Cristian, Deputat Circumscripția nr. 26 județul Maramureș 

 

Obiectul întrebării: Înrolarea primăriilor în Sistemul național electronic de plată online 

 

Domnule Ministru, 

 

Sistemul național electronic de plată online a devenit indispensabil pentru cetățenii din 

mediul urban și chiar și pentru multe dintre primăriile care îl utilizează și se bucură de beneficiile 

oferite de tehnologia modernă pentru încasarea impozitelor și taxelor locale. 

Ghiseul.ro a beneficiat de o evoluție excepțională în ultimul an, iar un aport important l-a 

avut și pandemia prin care trecem și în acest moment. 

Pentru o scurtă perioadă de timp, conform Hotărârilor de guvern, înrolarea primăriilor în 

Ghiseul.ro a fost obligatorie și, în funcție de dimensiunea UAT-ului, prevederile acordau termen de 

maximum 1 an de la implementarea sistemului național pentru a fi adoptat la nivel local. Din păcate, 

pentru că timpul de implementare a fost depășit de majoritatea primăriilor, prevederea obligativității 

a fost eliminată și, pentru o îndelungată perioadă de timp, sistemul nu a fost utilizat la capacitatea lui 

maximă. 

Știm că s-au făcut numeroase apeluri către primării pentru a pune la dispoziția cetățenilor 

opțiunea plății online a taxelor și impozitelor, dar acest lucru încă nu este realizat. Observăm județe 

unde peste 80% din numărul total de UAT-uri este înrolat în sistem, însă avem și extrem de multe 

județe unde nici 10% dintre instituțiile locale nu oferă posibilitatea plății online a taxelor și 

impozitelor.  

Procedurile de implementare și înrolare în Sistemul Național electronic de plată online au fost 

dezvoltate, perfecționate, simplificate, astfel că, în prezent, orice primărie poate face parte din acest 

sistem în mai puțin de 30 de zile. 
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Având în vedere art. 112 din Constituția României și art. 199 din Regulamentul Camerei 

Deputaților, vă rog să dați curs următoarelor întrebări cu privire la cauzele și soluțiile pentru 

problema prezentată. 

 

1. Care sunt măsurile luate pentru ca toate primăriile din România să ofere opțiunea plății 

online a taxelor și impozitelor locale? 

2. Considerați necesar să existe prevederi legislative directe care să oblige autoritățile 

publice locale să se înroleze în Sistemul național electronic de plată online Ghiseul.ro? 

3. Având în vedere că există un protocol între Ghiseul.ro și băncile din România, aveți 

posibilitatea de a negocia un contract cadru sau de a pune la dispoziția primăriilor o ofertă 

generală care să ușureze implementarea SNEP? 

 

Vă rog sa îmi comunicați răspunsul în scris și verbal. 

 

 

Cu aleasă considerație, 

Brian Cristian 

Deputat USR PLUS Maramureș 

 




