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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/569/11.11.2009 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege  privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea  şi completarea unor 
acte normative privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal,  cu care comisia noastră a fost 
sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 507 din  26 octombrie 2009. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 
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Parlamentul  României 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/569/11.11.2009 

 
 
 
 

RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
  Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea  şi completarea unor acte normative 

 privind taxe şi tarife cu caracter nefiscal 
 
 

Cu adresa nr. PLx 507 din 26 octombrie 2009, Biroul Permanent conform 
art.95  şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat în procedură 
de urgenţă, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
cu proiectul de Lege  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2009 
pentru modificarea  şi completarea unor acte normative privind taxe şi tarife cu caracter 
nefiscal. 

Prin prezentul proiect de Lege se propune anularea, reducerea ori comasarea 
numărului taxelor şi tarifelor cu caracter nefiscal , prin modificarea unor acte normative, 
după cum urmează: 

1) eliminarea   din cuprinsul Notei la Anexa nr. 1 la O.G. nr. 24/1992 privind 
stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, cu 
modificările şi completările ulterioare a taxelor pentru prestarea în regim de urgenţă a 
unor servicii/prestaţii consulare; 

2) comasarea taxelor extrajudiciare de timbru în domeniul evidenţei 
persoanelor şi al actelor de identitate, precum şi în domeniu eliberării permiselor de 
conducere auto, a certificatelor de înmatriculare/autorizare provizorie, examinării 
candidaţilor, cuprinse în Anexa nr. 1 la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare 
de timbru, cu modificările şi completările ulterioare; 

3) comasarea/eliminarea unora din taxele percepute pentru activităţile redate 
în cuprinsul Anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor 
taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul 
Administraţiei şi Internelor; 

4) eliminarea tarifelor pentru actele privind avizele şi autorizaţiile de 
securitate la incendiu, prevăzute de Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor şi de Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată; 
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5) reducerea/comasarea numărului de taxe existente prin stabilirea unui număr 
de 3 taxe, prevăzute de Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, 
republicată. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Comisiei 
pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi şi Consiliului Legislativ. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din data de 19 octombrie 
2009. 

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi a art. 
92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa decizională a 
Camerei Deputaţilor . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor organice. 

La lucrările comisiei au participat 26 deputaţi, din totalul de 33 membri ai 
comisiei. 

La dezbaterea proiectului de Lege a participat, în conformitate cu prevederile 
art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Ciupitu Gabriel 
– consilier superior la Ministerul Finanţelor Publice 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
In urma dezbaterii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.70/2009 pentru modificarea  şi completarea unor acte normative privind 
taxe şi tarife cu caracter nefiscal,  în şedinţa din data de 10 noiembrie 2009, comisia 
propune spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de 
Lege în forma adoptată de Senat. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
 
 
 
 

            Consilier parlamentar 
     Ene Giorgiana 
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