Parlamentul României

Bucureşti, 28.12.2016
Nr. 4c-2/700

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Plx.473/2016

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra cererii de reexaminare asupra Legii
privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative, trimisă spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx.473/2016 din
28 decembrie 2016, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, legea face parte din categoria legilor
organice.
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Viorel ŞTEFAN
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Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

RAPORT
asupra cererii de reexaminare asupra Legii privind eliminarea unor taxe și
tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
În conformitate cu prevederile art. 137 alin (2) din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanţe și bănci a fost sesizată spre
reexaminare, la solicitarea Preşedintelui României, cu Legea privind eliminarea unor
taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
trimisă cu adresa nr. PLx.473/2016 din 28 decembrie 2016.
La data de 23 decembrie 2016 presedintele Romaniei solicita reexaminarea
legii trimise la promulgare apreciind ca se impune o reanalizare a acesteia de catre
Parlament, sub aspectul efectelor resimtite de cetateni, in conditiile in care aceasta a
fost declarata constitutionala in raport de criticile formulate.
În motivarea cererii de reexaminare se arata că:
- inlocuirea unei plati directe cu una indirecta, precum si absenta unor masuri
legislative conexe care sa asigure servicii publice de calitate, ar putea determina, pe
langa efectul deplasarii poverii fiscale de la beneficiarii acestor servicii catre toti
contribuabilii, si accentuarea disfunctionalitatii serviciilor publice, cu referire la cele
doua servicii publice de radio si televiziune;
- modul de finantare a celor doua servicii publice este in directa legatura cu
functionarea acestora, iar din aceasta perspectiva stabilirea surselor de finantare
trebuie sa faca obiectul unor dezbateri autentice in forul legislativ, care sa conduca la
identificarea acelor solutii de natura sa asigure realizarea rolului constitutional al
acestora;
- interventia legislativa asupra art.40 si 41 din Legea nr.41/1994 poate genera noi
probleme; astfel reducerea surselor proprii de finantare in detrimentul cresterii
ponderii sursei publice pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare
poate avea efecte asupra statutului salariatilor celor doua institutii, precum si asupra
independentei editoriale a acestora;
- in contextul bugetar actual, modificarea adusa art.41 din Legea nr.41/1994 apare ca
inaplicabila, in sensul ca in bugetul anului 2016 nu sunt cuprinse alocarile necesare,
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iar pentru anul 2017 bugetul nu se afla inca in procedura parlamentara.
Avand in vedere argumentele expuse, precum si competenta legislativa
exclusiva a Parlamentului, Presedintele Romaniei solicita reexaminarea Legii privind
eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera
Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins cererea de
reexaminare în şedinţa din 27 decembrie 2016 și a adoptat Legea privind eliminarea
unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au dezbătut cererea de reexaminare
menţionată mai sus în şedinţa din data de 28 decembrie 2016.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi din totalul de 25
de membrii ai comisiei.
În urma reexaminării cererii şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la
lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor
respingerea cererii de reexaminare și adoptarea Legii privind eliminarea unor
taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
cu amendamentul admis prezentat în Anexa nr.1.
În cursul dezbaterii, Comisia a respins amendamnetul care se regăse
ște în
Anexa nr. 2.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor organice.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Viorel ŞTEFAN

Mircea Dobre

Şef serviciu
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar
Florentina Rădoi
F
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Anexa 1
Amendamente admise
In cursul dezbaterii, deputaţii au admis următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1

2

3

4

Text propus spre promulgare

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Lege privind eliminarea unor taxe și
tarife, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative
Art.I.- Legea nr.26/1990 privind
registrul comerţului, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.49 din 4 februarie 1998, cu
modificările şi completările ulterioare,
se modifică şi se completează, după
cum urmează:
1. La articolul 1, după alineatul
1
(2 ) se introduce un nou alineat,
alin.(22), cu următorul cuprins:
„(22)
Pentru țiunile
opera
1
prevăzute la alin.(2 ) nu se percep taxe
şi tarife.”
2. La articolul 4, alineatul (2) se
modifică şi va avea următorul

nemodificat

nemodificat

nemodificat

nemodificat

nemodificat

Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.

5

Text propus spre promulgare
cuprins:
„(2) Oficiul
registrului
comerţului este obligat să elibereze, pe
cheltuiala persoanei care a înregistrat
cererea, informații, extrase de registru şi
certificate constatatoare despre datele
înregistrate în registrul comerţului,
precum şi certificate constatatoare că un
anumit act sau fapt este ori nu este
înregistrat, copii şi copii certificate de
pe înregistrările efectuate în registru şi
de pe actele prezentate, pentru care se
percep tarife.”
3. La articolul 10, alineatul (3)
se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Finanţarea
cheltuielilor
curente şi de capital aferente activităţii
Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului şi a oficiilor registrului
comerţului de pe lângă tribunale se
realizează din fonduri provenite de la
Ministerul Justiției şi din venituri

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
nemodificat

nemodificat

nemodificat
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.

Text propus spre promulgare

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

proprii.”
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4. Articolul 11 se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art.11.(1)
Pentru
operaţiunile efectuate oficiul registrului
comerţului percepe tarife stabilite prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea
Ministerului Justiţiei şi a Ministerului
Finanţelor Publice.
(2) Tarifele percepute se achită la
casieria oficiului registrului comerţului
sau prin virament în contul Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului,
deschis la Trezoreria Statului.
(3) Tarifele prevăzute la alin.(1) se pot
actualiza anual, prin hotărâre a
Guvernului, pe baza fundamentării
prezentate de Ministerul Justiţiei şi
ţinând cont de rezultatele anului
anterior, cuprinse în situaţia financiară

nemodificat
nemodificat

nemodificat

nemodificat
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.
7

8

9

Text propus spre promulgare
anuală.”
Art.II.- După alineatul (1) al
articolului 12 din Legea țeniei
cetă
române nr.21/1991, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.576 din 13 august 2010, cu
modificările şi completările ulterioare,
se introduce un nou alineat, alin.(2), cu
următorul cuprins:
„(2) Pentru cererile prevăzute la alin.(1)
nu se percep taxe şi tarife.”
Art.III.- În anexa la Ordonan
ța
Guvernului
nr.24/1992
privind
stabilirea anumitor servicii publice şi a
taxelor percepute pentru prestarea
acestora pe teritoriul României,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.213 din 28
august 1992, aprobată cu modificări
prin Legea nr.89/1993, cu modificările
şi completările ulterioare, literele A, C
pct.1 şi 2, D şi F se abrogă.
Art.IV.- Articolele 40 şi 41 din

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
nemodificat

nemodificat
nemodificat

nemodificat
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.

Text propus spre promulgare
Legea nr.41/1994 privind organizarea şi
funcționarea Societății Române de
Radiodifuziune şi Societății Române de
Televiziune, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.636 din
27 decembrie 1999, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„Art.40.- Veniturile proprii ale
Societăţii Române de Radiodifuziune şi
Societăţii Române de Televiziune
provin, după caz, din:
a)
sume încasate din realizarea
obiectului de activitate;
b)
sume încasate din publicitate;
c)
sume încasate din amenzi şi
despăgubiri civile;
d)
donaţii şi sponsorizări;
e)
alte venituri realizate potrivit
legii.”
Art.41.- Prin legea bugetară anuală se
aprobă fondurile de la bugetul de stat,
alocate
Societăţii
Române
de

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

nemodificat

nemodificat
nemodificat
nemodificat
nemodificat
nemodificat
nemodificat
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.

Text propus spre promulgare

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune
pentru
acoperirea
cheltuielilor
de ționare
func
şi
dezvoltare.”
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Art.V.După alineatul (3) al
articolului 20 din Legea nr.202/1998
privind organizarea Monitorului Oficial
al României, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.206 din
11 aprilie 2013, cu modificările
ulterioare, se introduce un nou alineat,
alin.(4), cu următorul cuprins:
„(4) Pentru persoanele fizice care
sunt determinate de lege să țeanun
pierderi de acte şi schimbări de nume,
publicarea se face fără perceperea de
taxe şi tarife.”
Art.VI.- Legea
nr.117/1999
privind taxele extrajudiciare de timbru,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.321 din 6 iulie
1999, cu modificările şi completările

nemodificat

nemodificat

nemodificat
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.
12

13

14

Text propus spre promulgare
ulterioare, se abrogă.
Art.VII.- Punctele 9-12 din anexa
la Ordonanța Guvernului nr.128/2000
privind stabilirea unor taxe pentru
serviciile prestate pentru persoanele
fizice şi juridice de către Ministerul
Administrației şi Internelor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.427 din 2 septembrie 2000, aprobată
cu modificări prin Legea nr.570/2002,
cu modificările ulterioare, se abrogă.
Art.VIII.- Alineatul (5) al articolului
1
17 din Legea nr.248/2005 privind
regimul liberei circula
ții a cetățenilor
români în străinătate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.682 din 29 iulie 2005, cu
modificările şi completările ulterioare,
se abrogă.
Art.IX.- În anexa la Legea
nr.198/2008 privind serviciile consulare
pentru care se percep taxe şi nivelul
taxelor
consulare
la
misiunile

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)
nemodificat

nemodificat

nemodificat
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.

15

Text propus spre promulgare
diplomatice şi oficiile consulare ale
României în străinătate, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.728 din 28 octombrie 2008, cu
modificările şi completările ulterioare,
literele A pct.1 şi 2, C pct.1-12, D şi E
pct.4-8 se abrogă.
Art.X.Alineatul (1) al articolului
23 din Ordonan
ța de urgenţă a
Guvernului
nr.23/2008
privind
pescuitul şi acvacultura, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.180 din 10 martie 2008, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea
nr.317/2009,
cu
modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art.23.- (1) Prin
pescuit
recreativ/sportiv se înţelege pescuitul
efectuat cu undiţa sau cu lanseta, în
scop de agrement/performanţă, pe baza
unui permis nominal emis de către
administratorul resurselor acvatice vii şi

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

nemodificat

nemodificat
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.

16

17

18

Text propus spre promulgare
eliberat de acesta sau de asociaţiile de
pescari sportivi, după caz, fără
perceperea de taxe şi tarife.”
Art.XI.- Articolul 188 din Legea
nr.263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.852 din
20 decembrie 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se abrogă.
Art.XII.Ordonanța de urgenţă a
Guvernului nr.9/2013 privind timbrul
de mediu pentru autovehicule, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.119 din 4 martie 2013,
aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.37/2014, cu modificările
şi completările ulterioare, se abrogă.
Art.XIII.- Legea nr.85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi
de insolvență, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.466 din
25 iunie 2014, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

nemodificat

nemodificat

nemodificat
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.

Text propus spre promulgare

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

după cum urmează:
1.
La articolul 39, alineatul (7)
va avea următorul cuprins:
„(7) Fondul prevăzut la alin.(4) va fi
susținut de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Justiției, precum şi
din preluarea a 2,0% din sumele
recuperate în cadrul procedurilor de
insolvenţă,
inclusiv din fondurile
obţinute din vânzarea bunurilor din
averea debitorului, sumă care va fi
inclusă în categoria cheltuielilor
aferente procedurii în sensul alin.(1).”
2. La articolul 42, alineatul (1) va
avea următorul cuprins:
„Art.42.(1) Citarea
părţilor,
precum şi comunicarea oricăror acte de
procedură se efectuează prin BPI.
Comunicarea citaţiilor, a convocărilor şi
notificărilor către participanţii la proces,
al căror sediu, domiciliu sau reşedinţă
se află în străinătate, este supusă

nemodificat
nemodificat

nemodificat
nemodificat
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.

19

Text propus spre promulgare
dispoziţiilor Codului de procedură
civilă coroborate cu prevederile
Regulamentului (CE) nr.1.346/2000 al
Consiliului din 29 mai 2000 privind
procedurile
de
insolvenţă,
cu
modificările şi completările ulterioare,
şi
ale
Regulamentului
(CE)
nr.1.393/2007
al
Parlamentului
European şi al Consiliului din 13
noiembrie 2007 privind notificarea sau
comunicarea în statele membre a actelor
judiciare şi extrajudiciare în materie
civilă sau comercială (notificarea sau
comunicarea actelor) şi abrogarea
Regulamentului (CE) nr.1.348/2000 al
Consiliului, după caz. BPI va fi realizat
în formă electronică. Acoperirea
cheltuielilor de publicare a BPI se
suporta de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Justi ției.
Art.XIV.- Alineatul (5) al articolului
9 din Ordonanța Guvernului nr.39/2015
privind cazierul fiscal, publicată în

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

nemodificat
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Motivarea amendamentelor

Nr.
crt.

20

21

Text propus spre promulgare
Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.655 din 31 august 2015, aprobată cu
modificări prin Legea nr.327/2015, se
modifică după cum urmează:
„(5) Certificatul de cazier fiscal se
emite în scris, pe suport hârtie sau în
formă electronică, fără perceperea de
taxe.”
Art.XV.- În termen de 30 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei
legi, Guvernul va modifica în mod
corespunzător, prin hotărâre, actele
normative de punere în aplicare a
dispozițiilor cuprinse în prezenta lege.

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Motivarea amendamentelor

nemodificat

nemodificat

Art. XVI. - Prezenta lege intră în
vigoare începand cu data de 1 a lunii
următoare publicării în Monitorul
Oficial.
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Planificare bugetară

Anexa 2
Amendamente respinse
In cursul dezbaterii, deputaţii au respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text propus spre promulgare

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

Art.IV.- Articolele 40 şi 41 din
Legea nr.41/1994 privind organizarea şi
funcționarea Societății Române de
Radiodifuziune şi Societății Române de
Televiziune, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.636 din
27 decembrie 1999, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi
vor avea următorul cuprins:

SE ELIMINĂ
Autori: Istvan Erdei - UDMR, Bogdan
Huţucă - PNL

„Art.40.- Veniturile proprii ale
Societăţii Române de Radiodifuziune şi
Societăţii Române de Televiziune
provin, după caz, din:
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Motivarea
1.Admiterii
2.Respingerii
1. Finanţarea posturilor publice
de radiodifuziune şi televiziune
trebuie sa se realizeze din surse
adecvate tipului de servicii pe
care le funizeaza, neutre faţă de
deciziile politice, astfel încânt să
se asigure SRR şi SRTV
posibilitatea de a-şi elabora în
mod independent, obiectiv şi
autonom politica editorială. In
consecinţă, alocarea de fonduri
prin bugetul de stat nu reprzintă
o soluţie optimă.
2. Conform deciziei prin vot

Nr.
crt.

Text propus spre promulgare

Text propus de Comisii
(autorul amendamentului)

a)
sume încasate din realizarea
obiectului de activitate;
b)
sume încasate din publicitate;
c)
sume încasate din amenzi şi
despăgubiri civile;
d)
donaţii şi sponsorizări;
e)
alte venituri realizate potrivit
legii.”
Art.41.- Prin legea bugetară anuală se
aprobă fondurile de la bugetul de stat,
alocate
Societăţii
Române
de
Radiodifuziune şi Societăţii Române de
Televiziune
pentru
acoperirea
cheltuielilor
de ționare
func
şi
dezvoltare.”
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Motivarea
1.Admiterii
2.Respingerii
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