
-Parlamentul  României 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT  
AL 

CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 
 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra priectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 37/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România de persoanele fizice şi 
juridice nerezidente cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului 
Permanent nr. 28 din 3 februarie 1998. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucureşti 08.04.1998 
Nr. XVIII/2/99 

Comisia pentru buget,  
finanţe şi bănci 
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Parlamentul  României 

 
 
 

 
 
 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1998  
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 
 privind impunerea unor venituri, realizate din România de persoanele  

fizice şi juridice nerezidente 
 

Cu adresa nr.28 din3.02.1998, Biroul Permanent, conform art. 86 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare în fond Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/1998 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor 
venituri, realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente. 

În urma examinării, în şedinţa din data de 08.04.1998, s-a hotărât întocmirea unui raport 
suplimentar în vederea corelării Ordonanţei Guvernului nr. 47/1997 cu prevederile Ordonanţei 
de urgenţă nr. 85/1997 privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice. 

 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  

  Articol unic - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.37/1998 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.47/1997 
privind impunerea unor venituri, 
realizate din România, de persoanele 
fizice  şi   juridice   nerezidente, 

Pentru respectarea 
tehnicii legislative 

    

Prezentul raport completetază 
raportul înaintat cu 
nr.XVIII/2/99/18.02.1998 
 
Bucureşti 08.04.1998 
Nr. 99 

Comisia pentru buget,  
finanţe şi bănci 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
  publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.43 din 30 
ianuarie 1998. 

 

    
2. Art.I pct.4 Art.2 (1) 

literele f),g) şi h) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“g) - 10 % în cazul 
premiilor în bani şi/sau în 
natură acordate la 
concursurile internaţionale 
organizate în orice 
domeniu, altele decât cele 
plătite cu titlu de salarii şi 
veniturilor obţinute din 
jocuri de noroc de jucători, 
persoane fizice 
nerezidente, pentru sumele 
ce depăşesc 5.000.000 lei; 
valoarea de 5.000.000 lei 
se referă la veniturile 
obţinute de un jucător de 
la acelaşi organizator de 
jocuri într-o singură zi de 
joc;” 
 
“h). - 1 % în cazul 
debânzilor plătite de 
societăţile bancare 
înregistrate în România 
pentru depozitele  

Comisia propune completarea 
textului Art.2 alin.(1) litera “a”, 
modificarea literei “g” şi eliminarea 
literei “h” astfel: 
- “a - 10 % pentru veniturile din 
dobânzi plătite nerezidenţilor, cu 
excepţia dobânzilor plătite acestor 
persoane de societăţile bancare 
înregistrate în România pentru 
depozitele la vedere şi la termen, 
precum şi cele privind certificatele 
de depozit;” 
 
-“g) - 10 % în cazul premiilor în 
bani şi/sau natură acordate la 
concursurile organizate în orice 
domeniu, altele decât cele plătite cu 
titlu de salarii, şi în cazul veniturilor 
obţinute din jocuri de noroc de 
jucători, persoane fizice nerezidente, 
pentru sumele ce depăşesc plafonul 
stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.85/1997 pentru 
impunerea veniturilor realizate de  
persoanele fizice”. 
 
 
 
 
 
 
 
- “h) - se elimină 

Pentru corelarea cu 
prevederea 
legislativă din 
Ordonanţa de urgenţă 
nr.85/1997 privind 
impunerea 
veniturilor realizate  
de persoanele fizice. 
 
 
 
 
 
Se are în vedere 
alinierea sistemului 
de impunere al 
premiilor menţionate 
în cadrul acestui 
paragraf la sistemul 
de impunere aplicat 
potrivit Ordonanţei 
de urgenţă a 
Guvernului 
nr.85/1997 în cazul 
persoanelor fizice 
rezidente. 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
sistemul de impunere 
a dobânzilor stabilite 
prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
 nerezidenţilor.”  nr.85/1997, la care 

prin raportul întocmit 
de Comisie s-a 
propus eliminarea 
impozitării 
dobânzilor cu 1 %. 

    
3. Art.I pct.5 (nou) Comisia propune introducerea unui 

punct 5 nou, astfel: 
“5. - Art.3 se modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
“Art.3 - Dobânzile plătite la 
creditele, respectiv împrumuturile 
externe contractate şi/sau garantate 
de Guvernul României, de Banca 
Naţională a României, de unităţile 
administrativ-teritoriale, de 
instituţiile financiare şi bancare 
desemnate ca agent al statului, 
precum şi cele aferente emisiunilor 
de titluri de stat pe piaţa internă şi 
externă de capital sunt scutite de 
impozit. 
Instituţiile financiare şi bancare 
desemnate ca agent al statului 
potrivit legii, înseamnă instituţiile 
financiare şi bancare care 
contractează şi/sau garantează în 
numele şi contul statului.” 

Prin noua formulare 
se vor scutii de 
impozit numai acele 
dobânzi care sunt 
generate de creditele, 
respectiv 
împrumuturile 
externe contractate 
şi/sau garantate în 
numele şi contul 
statului. 
Propunerea are în 
vedere alinierea 
sistemului de 
impunere al 
dobânzilor respective 
la principiile 
promovate prin 
convenţiile de evitare 
a dublei impuneri. 

    
4. Art.I pct.5  devine pct.6 pentru renumerotare 
    
5. Art.I pct.7 nou 

 
Comisia propune introducerea unui 
punct 7 nou, astfel: 
“7- Art.10 se abrogă” 

Se are în vedere 
eliminarea unor 
neajunsuri apărute în 
aplicarea Ordonanţei 
Guvernului 
nr.47/1997 în 
decontarea unor 
operaţiuni la extern  
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
   privind realizarea de 

importuri de produse 
şi prestări de servicii, 
dat fiind faptul că în 
prezent sistemul 
informatic nu asigură 
o interconectare a 
instituţiilor bancare 
cu sistemul 
informaţie al 
administraţiei fiscale.
Corecta calculare, 
reţinere şi vărsare a 
acestor impozite 
rămâne în continuare 
în sarcina agenţilor 
economici şi 
organelor fiscale cu 
prilejul controlului 
efectuat pe această 
linie, sarcini 
prevăzute expres la 
art.2 şi art.6 din 
Ordonanţa 
Guvernului 
nr.47/1997 

    
6. Art.I pct.6 devine pct.8 Pentru renumerotare 
    
7. Art.I pct.7 devine pct.9 Pentru renumerotare 
    
8. Art.I pct.10 nou Comisia propune introducerea unui 

punct 10 nou astfel: 
“10.- Art.17 se modifică şi va avea 
următorul conţinut: 
“Art.17 - Pe data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe se abrogă 
Decretul nr.276/1973 pentru 
reglementarea impunerii unor 
venituri realizate din Republica  

In vederea evitării 
unor interpretări în 
ceea ce priveşte 
extinderea abrogării 
asupra unor articole 
din unele legi sau 
ordonanţe, care nu au 
fost menţionate în 
mod expres la acest  
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Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
  Socialistă România de persoanele 

fizice şi juridice nerezidente publicat 
în Buletinul Oficial nr.70/1973, 
astfel cum a fost modificat prin 
Decretul nr.125/1977, publicat în 
Buletinul Oficial nr.42/1977, 
precum şi orice alte instrucţiuni şi 
precizări date în aplicarea acestui act 
normativ:” 

articol ca fiind 
abrogate,  ca   de 
exemplu Ordonanţa 
de urgenţă a 
Guvernului  
nr.85/1997 
Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului 
nr.66/1997, Legea 
nr.32/1991, 
Ordonanţa 
Guvernului 
nr.22/1993 

    
 

Prezentul proiect de lege face parte parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

 Traian Decebal Remeş  
 
 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 

 
 


