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RAPORT

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 32/1991 privind impozitele pe salarii, republicată
În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitele pe salarii, republicată în şedinţele din 19 noiembrie 1997 şi 26 noiembrie
1997 propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
0
1.

2.

Articolul
(textul iniţial)
1
Articol unic-Se aprobă Ordonanţa
Guvernului nr.62 din august 1997
pentru modificarea şi completarea
Legii nr.32/1991 privind impozitul pe
salarii, republicată, adoptată în
temeiul art.1 lit.a) din Legea 134/
1997 pentru abilitarea Guvernului de a
emite ordonanţe şi publicată în
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 226
din 30 august 1997.

Amendamentul propus
(autorul)
2
Comisia propune să devină articolul I cu următorul
cuprins:
“Articolul I- Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 62 din 28
august 1997 pentru modificarea şi completarea Legii
nr.32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată,
adoptată în temeiul art.1 lit.a) din Legea nr. 134/ 1997
pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 226 din 30
august 1997.”

Articolul I

Devine Articolul II, prin renumerotare

1

Motivare
3
S-a introdus o numerotare
nouă din considerente de
tehnică legislativă ;
S-a reformulat textul pentru
mai multă precizie.

3.
Art. I
4. Articolul 3 alineatul 2 va avea
următorul cuprins:
“Sumele reprezentând premiul anual
acordat, potrivit legii, personalului din
instituţiile publice, cele reprezentând
stimulente din fondul de participare la
profit, acordate, potrivit legii,
salariaţilor agenţilor economici şi
managerilor,după aprobarea bilanţului
contabil, sumele plătite membrilor
fondatori ai unei societăţi comerciale,
constituite prin subscripţie publică,
din cota de participare la profitul net,
conform Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, cu modificările
ulterioare, precum şi sumele acordate,
potrivit legii, pentru neefectuarea
concediului de odihnă se impozitează,
potrivit prevederilor prezentei legi,
separat de celelalte drepturi acordate
în luna în care are loc plata acestora.
În aceeaşi manieră se impozitează şi
sumele acordate în baza prevederilor
art. 29 alin. (3) din Legea nr. 40/1991,
republicată, cu modificările ulterioare,
ale art. 17 din Legea nr. 50/1995, cu
modificările ulterioare, precum şi
sumele acordate cu aceeaşi destinaţie
în baza altor dispoziţii legale.

Comisia propune pentru articolul II punctul 4
următoarea redactare:
4. Articolul II , punctul 4, articolul 3 alineatul ( 2) va
avea următorul cuprins:
“(2) Sumele reprezentând premiul anual acordat, potrivit
legii, personalului din instituţiile publice şi din regiile
autonome cu specific deosebit la care salariile sunt stabilite
prin hotărâre a Guvernului, cele reprezentând premiul anual
acordat,
potrivit reglementărilor proprii, aprobate în
condiţiile legii de către ceilalţi plătitori de salarii şi alte
drepturi salariale care conform dispoziţiilor legale nu
constituie fond de participare la profit, cele reprezentând
stimulentele din fondul de participare la profit, acordate,
potrivit legii, salariaţilor agenţilor economici şi
managerilor, după aprobarea bilanţului contabil, sumele
plătite membrilor fondatori ai unei societăţi comerciale,
constituite prin subscripţie publică, din cota de participare
la profitul net, conform Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, precum şi sumele acordate, potrivit
legii, pentru neefectuarea concediului de odihnă se
impozitează, potrivit prevederilor prezentei legi, separat de
celelalte drepturi acordate în luna în care are loc plata
acestora. În aceeaşi manieră se impozitează şi
indemnizaţiile membrilor consiliilor de administraţie din
societăţile comerciale, sumele acordate cu titlu de
stimulente în baza prevederilor art. 29 alin. (3) din Legea nr.
40/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art.
17 din Legea nr. 50/1995, cu modificările ulterioare,
precum şi sumele acordate cu aceeaşi destinaţie în baza
altor dispoziţii legale.”
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

2

Pentru
eliminarea
discriminării se propune
impunerea separată şi pentru
premiul
anual
acordat
personalului
regiilor
autonome
cu
specific
deosebit şi al organizaţiilor
obşteşti.

4

Art. I
6. Articolul 6 litera a) va avea
următorul cuprins:
“a) sumele plătite în baza contractelor
de muncă, a statutelor sau a
dispoziţiilor legale, cu ocazia mutării
sau transferării în interesul serviciului
a unui salariat într-o altă localitate,
sumele plătite pentru acoperirea
cheltuielilor de deplasare în interesul
serviciului, acordate până la nivelul
prevăzut de prevederile legale în
vigoare pentru personalul angajat
în instituţiile publice şi regiile
autonome cu specific deosebit,
precum şi indemnizaţiile de instalare
ce se acordă, o singură dată, în
limitele stabilite de dispoziţiile legale
pentru personalul de specialitate din
instituţiile publice, la încadrarea într-o
unitate dintr-o altă localitate decât cea
de domiciliu, în primul an
de
activitate după absolvirea studiilor,
precum şi indemnizaţiile de instalate
acordate, potrivit prevederilor legale,
personalului
care
îşi
stabileşte

Se reformulează textul, după cum urmează:
Art.II
6. Articolul 6 litera a) va avea următorul cuprins:
“a) sumele plătite în baza contractelor de muncă, a
statutelor sau a dispoziţiilor legale, cu ocazia mutării sau
transferării în interesul serviciului a unui salariat într-o altă
localitate, sumele plătite pentru acoperirea cheltuielilor de
deplasare în interesul serviciului, precum şi indemnizaţiile
de instalare ce se acordă, o singură dată, în limitele stabilite
de dispoziţiile legale pentru personalul de specialitate din
instituţiile publice, la încadrarea într-o unitate dintr-o altă
localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate
după absolvirea studiilor, precum şi indemnizaţiile de
instalare acordate, potrivit prevederilor legale, personalului
care îşi stabileşte domiciliul în unele din localităţile din
Munţii Apuseni şi din Rezervaţia Biosferei “Delta Dunării”
în care îşi au locul de muncă;”
Autor: deputat Paula Maria Ivănescu

domiciliul în unele din localităţile din
Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei
“Delta Dunării în care îşi au locul de
muncă;

3

S-a
eliminat sintagma
“acordate până la nivelul
prevăzut de prevederile
legale în vigoare pentru
personalul
angajat
în
instituţiile publice şi regiile
autonome
cu
specific
deosebit”
Reformularea este necesară
în vederea simplificării
modului de calcul a
impozitului cât şi a nu crea
un tratament discriminatoriu
faţă de aceleaşi sume
acordate pentru acoperirea
unor cheltuieli de aceeaşi
natură dar pentru deplasări
în străinătate (H.G. nr.
518/1995).

5.

6.

Art. I
8. Articolul 7 alineatul 1 litera c) va
avea următorul cuprins:
“c) persoanele care, în decursul
aceleiaşi luni, obţin venituri sub formă
de salarii de bază şi alte drepturi
salariale, impozabile, de până la
180.000 lei, de la unitatea unde au
funcţia de bază. În cazul majorării,
prin acte normative, a nivelului
salariului de bază minim brut pe
ţară, suma de mai sus se modifică în
mod corespunzător.”

Art. II pct. 8 articolul 7 alineatul (1 ) litera c) va avea
următorul cuprins:
“c) persoanele care, în decursul aceleiaşi luni, obţin venituri
sub formă de salarii de bază şi alte drepturi salariale,
impozabile, de până la 180.000 lei, de la unitatea unde au
funcţia de bază.”
Autor: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci

Art.I
Comisia propune eliminarea textului
9. Articolul 7 alineatul 1 litera h va
avea următorul cuprins:
Autor: deputat Teodor Stanca
“h) persoanele prevăzute la art.1 alin.
(1) lit.a) ,b) şi c) şi ali.2 lit.a) şi b) din
Decretul-lege nr.118/ 1990, republicat
cu modificările ulterioare; prevederea
se aplică şi pentru veniturile prevăzute
la art.4 din prezenta lege.”

4

S-a eliminat a doua
propoziţie din textul
alineatului şi anume textul:
“În cazul majorării, prin
acte normative, a nivelului
salariului de bază minim
brut pe ţară, suma de mai
sus se modifică în mod
corespunzător.”
Urmare discuţiilor purtate
între Guvern şi Sindicate s-a
convenit
un
minim
neimpozabil de 180.000 lei,
nivelul salariului minim
brut
pe
ţară
nemaiconstituind un prilej
de modificare a venitului
neimpozabil.
Prin modificările aduse
Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/ 1997
s-au
reglementat
problemele
legate de
impozit pentru beneficiarii
Decretului-lege nr. 118/
1990

7.

Art. I
10. Articolul 7 alineatul 1 se
completează cu litera l), cu următorul
cuprins:
“l) premiile naţionale anuale acordate
de Alianţa Naţională a Uniunilor de
Creatori,
Uniunea
Arhitecţilor,
Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea
Cineaştilor, Uniunea Compozitorilor
şi Muzicologilor, Uniunea Scriitorilor
şi Uniunea Teatrală – UNITER,
potrivit regulamentelor şi statutelor
proprii, artiştilor.

Devine Art.II, punctul 9 prin renumerotare
9. articolul 7 alineatul (1) se completează cu un text nou
ca literă l) cu următorul cuprins:
l) premiile naţionale anuale acordate de Academia Română
Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori, Uniunea
Arhitecţilor, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea
Cineaştilor, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor,
Uniunea Scriitorilor şi Uniunea Teatrală – UNITER.

8.

Art.I punctul 11

Devine Art.II punctul 10

9.

Art.I punctul 12

Devine Art.II punctul 11

Autori: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi
deputaţii Gyongyike Bondi şi Victor Barbăroşie
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Pentru cuprinderea în sferă
şi a Academiei Române
S-a eliminat sintagma din
finalul textului
“ potrivit regulamentelor şi
statutelor proprii, artiştilor”
deoarece ar fi o prevedere
neconstituţională

10.

11

Art. I
13. Articolul 9, după alineatul 2 se
completează cu un nou alineat, cu
următorul cuprins:
“Pentru salariile primite din
străinătate, de către persoanele care îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul
României, impozitul pe salarii se
calculează de către organul fiscal în
raza căruia îşi are sediul sau
domiciliul persoana juridică sau fizică
la care se desfăşoară activitatea, pe
baza declaraţiilor depuse, în termen de
15 zile dela expirarea lunii pentru care
s-a prestat activitatea, de persoanele
beneficiare de venituri, precum şi a
informaţiilor pe care persoana juridică
sau fizică la care se
Art. I punctele 14, 15, 16, 17, 18

12.

Art.II

Devine Art.II, punctul 12
12. Articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, cu următorul cuprins:
“Pentru salariile primite din străinătate, de către persoanele
care îşi desfăşoară activitatea peteritoriul României,
impozitul pe salarii se calculează de către organul fiscal în
raza căruia îşi are sediul sau domiciliul persoana juridică
sau fizică la care se desfăşoară activitatea, pe baza
declaraţiilor depuse, în termen de 15 zile dela expirarea
lunii pentru care s-a prestat activitatea, de persoanele
beneficiare de venituri, precum şi a informaţiilor pe care
persoana juridică sau fizică la care se desfăşoară activitatea
este obligată să le aducă la cunostinţa acestuia în acelaşi
termen. Termenul de depunere a declaraţiei constituite şi
termen de plată a impozitului.”
Devine Art.II punctele 13, 14, 15, 16, 17 prin
renumerotare
Devine Art.III , prin renumerotare, cu acelaşi conţinut
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Pentru acord gramatical

13.

Art. III - Legea nr. 32/ 1991 privind
impozitul pe salarii, republicată, cu
modificările ulterioare, se va republica
în Monitorul Oficial al României,
dându-se o nouă numerotare textelor.
Pe data intrării în vigoare a prezentei
Odonanţe se abrogă articolul 2 alin. 2
din
Hotărârea
Guvernului
nr.
543/1995, privind drepturile băneşti
ale salariaţilor instituţiilor publice şi
regiilor autonome cu specific deosebit
pe perioada delegării şi detaşării în
altă localitate, precum şi în cazul
deplasării, în cadrul localităţii, în
interesul serviciului, republicată în
1996.

cu următorul S-a eliminat alin (2) Pentru
a nu se crea un tratament
discriminatoriu faţă de
sume
acordate
“ Art.IV- Legea nr. 32/ 1991 privind impozitul pe salarii, acelaşi
republicată, cu modificările ulterioare, se va republica în pentru acoperirea unor
Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o nouă cheltuieli de aceeaşi natură
dar pentru deplasări în
numerotare .”
străinătate.
Autori: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi deputaţii
Smaranda Dobrescu şi Stanca Teodor
Devine Art.IV prin renumerotare,
cuprins:

Notă
Comisia a întocmit raportul ţinând seama de numerotarea din ordonanţă aşa cum este publicată în Monitorul Oficial al României, acesta
fiind actul oficial.
Numerotarea modificărilor înscrise în textul ordonanţei trimis de Guvern nu corespunde numerotării modificărilor din textul ordonanţei
publicată în Monitorul Oficial al României.
PREŞEDINTE
Valentin Adrian Iliescu

SECRETAR
Teodor Stanca

Întocmit
expert parlamentar
Jeniţa Naidin
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