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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
   
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.24/2002 privind încasarea prin mijloacele electronice a 
impozitelor şi taxelor locale, trimis Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, 
cu adresa nr.40 din 5 februarie 2001.  

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere: 
- avizul Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi nr.40 din 20.02.2002. 
- avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci nr.62 din 13.02.2002. 
- avizul Comisiei pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor cu 

nr.36/14 din 19 februarie 2002. 
  Proiectul de Lege a fost adoptat în şedinţa din 20.02.2002 cu unanimitate 
de voturi.  
  Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 

PRESEDINTE, 
      SECRETAR, 
 
IOAN OLTEAN        

        KOVACS CSABA TIBERIU 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Orodnanţei Guvernului nr.24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a 
impozitelor şi taxelor locale 

 
  În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Orodnanţei Guvernului nr.24/2002 privind încasarea prin 
mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale, în şedinţa din 20 februarie 2002, Comisia  a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca 
proiectul de lege sus-menţionat să fie supus Plenului Camerei Deputaţilor, în vederea dezbaterii şi adoptării, cu următoarele 
amendamente: 
 
Nr. 
crt 

Text iniţial 
 

Amendament propus  
Text adoptat de comisie 

Motivarea 

 
1.  

 
Text Lege 
 Articol unic: – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.24 din 30 ianuarie 2002 
privind încasarea prin mijloace electronice a 

 
Text Lege 
 Articol unic: – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.24 din 30 ianuarie 2002 privind 
încasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi 

 
In urma dezbaterilor în 
Comisie, Ordonanţa 
Guvernului nr.24/2002 a 
fost modificată şi 
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impozitelor şi taxelor locale, adoptată în 
temeiul art.1 pct.IV. poz.5 din Legea 
nr.751/2001 privind abilitarea Guvernului de 
a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.81 din 1 februarie 2002. 
 

taxelor locale, adoptată în temeiul art.1 pct.IV. 
poz.5 din Legea nr.751/2001 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr.81 din 1 februarie 
2002, cu următoarele modificări şi completări. 

completată.  

 
2. 

 
 Art.1 – (1) Autorităţile publice locale 
au obligaţia să asigure implementarea unui 
sistem electronic de încasare a impozitelor şi 
taxelor locale în fiecare oraş şi municipiu.  
 (2) Autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia să ia toate măsurile 
necesare, astfel încât plata impozitelor şi a 
taxelor locale să se poată face şi prin 
intermediul sistemului electronic prevăzut la 
alin.(1), începând cu următoarele date: 
 a) 1 noiembrie 2002, în cazul 
impozitelor şi taxelor încasate de către 
autorităţile administraţiei publice locale de la 
nivelul municipiilor;  
 b) 1 februarie 2003, în cazul 
impozitelor şi taxelor încasate de către 
autorităţile administraţiei publice locale de la 
nivelul oraşelor. 
 

 
 Art.1 – (1) Autorităţile publice locale vor 
lua toate măsurile necesare pentru
implementarea unui sistem electronic de încasare a 
impozitelor şi taxelor locale în fiecare oraş şi 
municipiu.  

  

 (2) Autorităţile administraţiei publice locale 
vor lua toate măsurile necesare pentru 
informarea cetăţenilor asupra plăţii impozitelor 
şi a taxelor locale şi prin intermediul sistemului 
electronic prevăzut la alin.(1), începând cu 
următoarele date: 
 a) 1 februarie 2003, în cazul impozitelor şi 
taxelor încasate de către autorităţile administraţiei 
publice locale de la nivelul municipiilor;  
 b) 1 noiembrie 2003, în cazul impozitelor şi 
taxelor încasate de către autorităţile administraţiei 
publice locale de la nivelul oraşelor. 
 
 c) 1 noiembrie 2003 în cazul impozitelor 
şi taxelor încasate de către autorităţile 
administraţiei publice locale ale comunelor, 
dacă există solicitări în acest sens.  
 

 
 

 
 
 
Pentru corelarea cu 
soluţia tehnică.  
 
 
 
 
Pentru respectarea art.17 
alin.(3) din Legea 
nr.189/1998. 
Pentru respectarea 
succesiunii avute în 
vederea de iniţiatorul 
Ordonanţei. 
Si comunele să aibă 
posibilitatea 
implementării acestui 
sistem. 
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 (3) Autorităţile administraţiei publice 
locale vor asigura condiţiile necesare astfel 
încât încasarea impozitelor şi taxelor locale să 
se poată face şi prin intermediul sistemului 
electronic prevăzut la alin.(1). 
 (4) Autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia să ia măsuri, conform legii, 
pentru asigurarea securităţii accesului la sistem 
şi a confidenţialităţii datelor care fac obiectul 
sistemului electronic prevăzut la alin.(1).  
 

Pentru corelare cu soluţia 
tehnică. 
 
 
 
Pentru asigurarea 
securităţii şi 
confidenţialităţii 
sistemului. 

 
3.  

 
 Art.3. – (1) Incălcarea obligaţiilor 
prevăzute la art.1 constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei 
la 150.000.000 lei. 
 

 
 Alineatul 1 al articolului 3 va avea 
următorul cuprins: 
 Art.3. – (1) Incălcarea obligaţiilor prevăzute 
la art.1 alin.(2) şi alin.(4) constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei 
la 150.000.000 lei. 
 

 
Pentru corelarea cu restul 
prevederilor legii. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
               SECRETAR,     

IOAN OLTEAN 
            KOVACS CSABA TIBERIU  

 
 
Expert parlamentar 
Stelian Androne 
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