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BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, avizul Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 

în masă la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernamentale nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de 

venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice, 

aprobată şi modificată prin  Legea nr. 125/1995, trimis Comisiei pentru avizare, cu adresa 

nr. 14/2.04.1997. 

 Propunem ca aceasta să fie supusă spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele 

fomulate în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, care au fost 

avizate favorabil de  Comisie în şedinţa sa din 9 aprilie 1997. 

 

 

PREŞEDINTE,  SECRETAR, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

 

Puiu HAŞOTTI 
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Nr.XXXVI/10/ XXXVI/10/92/9.04.1997 

 

 

 

AVIZ 

  asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
 Ordonanţei Guvernamentale nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea 
 impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei 
 profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice, aprobată 
 şi modificată prin  Legea nr. 125/1995 

 

 

 În urma examinării propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernamentale nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor 

producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi 

ştiinţifice, aprobată şi modificată prin  Legea nr. 125/1995, în şedinţa din 9 aprilie 1997, 

propunem ca aceasta să fie supusă spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele fomulate 

în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, care au fost avizate 

favorabil de  Comisie. 

 

 

PREŞEDINTE,  SECRETAR, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

 

Puiu HAŞOTTI 

 

  
 

 

 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru cultură, arte,  

mijloace de informare în masă 

 

 

 

AMENDAMENTE 
la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernamentale nr. 44/1995 privind 

îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări 
literare, de artă şi ştiinţifice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 125/1995 

 

r. 

rt. 

Articolul 

(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

1 2 3 

. 
LEGE pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernamentale nr. 44/1995 
privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor 
producătoare de venit din exercitarea unei 
profesii libere şi din lucrări literare, de artă 
şi ştiinţifice, aprobată şi modificată prin 
Legea nr. 125/1995. 

LEGE pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 44/1995 privind 
îmbunătăţirea impunerii activităţilor 
producătoare de venit din exercitarea unei 
profesii libere şi din opere literare, de artă şi 
ştiinţifice, aprobate şi modificate prin Legea 
nr. 125/1995. 

Pentru a asigura corectitudinea denumirii 
actului normativ. 
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1 2 3 

. 
 Articol unic. Ordonanţa Guvernului nr. 

44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii 
activităţilor producătoare de venit din 
exercitarea unei profesii libere şi din opere 
literare, de artă şi ştiinţifice, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
203 din 1 septembrie 1995, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 125/1995, se 
modifică şi se completează astfel: 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă, în conformitate cu avizul 
Consiliului Legislativ. 

. 
 I.  Art. 1 va avea următorul conţinut: 

Persoanele fizice care realizează, în 
condiţiile legii, venituri din practicarea unei 
profesii libere autorizate, în mod individual 
sau în diverse forme de asociere (medici, 
profesori, ingineri, economişti, avocaţi, 
notari publici, subingineri, tehnicieni, 
contabili, asistenţi medicali, dactilografe şi 
alte asemenea profesii), precum şi 
persoanele fizice, titulare de drepturi de 
autor sau de drepturi conexe dreptului de 
autor, definite potrivit legii, denumite în 
continuare contribuabili, au obligaţia de a 
plăti impozit pe venit, conform dispoziţiilor 
prezentei ordonanţe. 

Pentru corelare cu dispoziţiile Legii nr. 8/ 
1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe, au fost elimitate din enumerarea din 
paranteză profesiile de arhitecţi şi artişti, 
care sunt titulari de drepturi de autor, 
respectiv de drepturi conexe, şi a fost 
reformulat textul privind aceste categorii 
juridice, folosindu-se termenii consacraţi 
prin Legea nr. 8. 
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1 2 3 

. 
Art. 1. Articolul 2 va avea următorul 
conţinut: 

"Impozitul se calculează asupra venitului 
anual impozabil, determinat pe fiecare 
categorie şi loc de realizare a venitului, prin 
aplicarea următoarelor cote: 

-------------------------------------------------- 

Venit anual impozabil      Impozit anual 

       (lei)                                   (lei) 

-------------------------------------------------- 

până la 10 milioane          15% 

peste 10 milioane             1500000+25% din 

                              ce depăşeşte 10  

                                     milioane 

 

 

 

 

Venitul impozabil realizat pe o fracţiune de 
an se consideră venit anual impozabil. 

II. Articolul 2 va avea următorul conţinut: 

Art. 2. Impozitul se calculează asupra 
venitului anual impozabil, determinat pe 
fiecare categorie şi loc de realizare a 
venitului, prin aplicarea următoarelor cote: 

 

-------------------------------------------------- 

Venit anual impozabil      Impozit anual 

       (lei)                                   (lei) 

-------------------------------------------------- 

până la 10 milioane         15% 

de la 10 milioane până la 25 millioane             
1.500.000+25% de la 25 milioane până 

la 50 milioane             5.250.000+30% 

peste 50 milioane          12.750.000+40% 

Impozitul astfel calculat nu poate fi mai 
mare de 38% din venitul anual impozabil. 

Venitul impozabil realizat pe o fracţiune de 
an se consideră venit anual impozabil. 

Tranşele de venit anual prevăzute la alin. 1 
se modifică anual, prin Hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de evoluţia ratei 

Pentru o mai corectă stabilire a tranşelor de 
impunere. 

 

 

Pentru reluarea prevederii din O.G. nr. 44/ 
1994, prin care se stabileşte plafonul maxim 
de impunere. 

Pentru stabilirea obligativităţii modificării 
anuale a tranşelor de venit impozabil, în 
funcţie de evoluţia ratei inflaţiei. 
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Tranşele de venit anual prevăzute la alin. 1 
se pot modifica anual, prin Hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de evoluţia ratei 
inflaţiei. 

inflaţiei. 

Contribuabilii, astfel cum au fost definiţi în 
art. 1 sunt scutiţi de plata impozitului, timp 
de un an de la începerea activităţii. 

Impozitul deja plătit se impută asupra 
impozitului datorat în primul an de 
impunere după expirarea perioadei scutite." 

Contribuabilii, astfel cum au fost definiţi în 
art. 1, sunt scutiţi de plata impozitului în 
primul an de realizare a unui venit. 

Pentru încurajarea liberei iniţiative şi pentru 
delimitarea cu claritate a perioadei de 
scutire de impozit. 

Amendamentul formulat la acest alineat a 
fost respins, considerându-se că se încalcă 
principiul neretroactivităţii legilor. 

. 
Art. 2.  Alin. 2 din art. 3 va avea 

următorul conţinut: 

"Cheltuielile pentru acţiuni de protocol 
reclamă şi publicitate, cheltuielile de 
deplasare, inclusiv diurna şi cheltuielile cu 
mijloace de transport proprietate personală, 
când acestea sunt utilizate în în scopul 
realizării veniturilor, precum şi cheltuielile 
de întreţinere a locuinţei şi pentru telefon, 
când activitatea se desfăşoară în locuinţa 
proprie, se deduc în limita cotei de 30% din 
veniturile încasate." 

 Amendamentul a fost respins, considerându-
se neoportună şi nejustificată mărirea cotei 
de la 20% la 30%. 
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1 2 3 

. 
 III. Art. 5 va avea următorul 

conţinut: 

Veniturile realizate de persoanele 
fizice, titulare de drepturi de autor sau de 
drepturi coneze drepturilor de autor, definite 
potrivit legii, cu excepţia veniturilor 
salariale, se supun anual impunerii de către 
unităţile plătitoare.  

Impozitul se calculează potrivit 
prevederilor art. 2. 

În acest caz, venitul anual impozabil 
se determină de către plătitorii de venit prin 
scăderea din venitul brut realizat a unei cote 
forfetare de cheltuieli, după cum urmează: 

a) 50% în cazul operelor de artă 
plastică; 

b) 40% în cazul operelor muzicale, 
de arhitectură şi de scenografie; 

c) 30% în cazul operelor ştiinţifice, 
literare, coregrafice, a prestaţiilor artistice, 
precum şi a operelor audiovizuale, altele 
decât cele prevăzute la lit. a) şi b). 

Pentru corelarea cu prevederile şi 
terminologia din Legea nr. 8/1996. 

 

 

 

Pentru o corectă formulare a textului. 

 

 

 

Pentru aplicarea unitară a cotelor forfetare 
deductibile la toate categoriile de titulari de 
drepturi de autor sau de drepturi conexe, în 
funcţie de complexitatea şi valoarea 
cheltuielilor ocazionate de realizarea operei 
de creaţie intelectuală respectivă sau a 
prestaţiei artistice. 
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1 2 3 

 În cazul operelor de artă 
monumentală, venitul anual impozabil se 
determină prin scăderea din venitul brut 
realizat a cheltuielilor efective, pe bază de 
documente justificative. 

Impozitul se calculează de către 
fiecare plătitor de venit cumulat de la 
începutul anului, prin recalcularea 
impozitului la fiecare plată efectuată către 
aceeaşi persoană şi se va depune odată cu 
ridicarea numerarului de la bancă sau 
depunerea la bancă a documentelor pentru 
plata drepturilor respective sau în ziua 
lucrătoare imediat următoare plăţii acestora 
în celelalte cazuri. 

Pentru utilizarea termenilor folosiţi în Legea 
nr. 8/1996, care nu mai face vorbire de 
«lucrări», ci de «opere». 

 

 

. 
 IV. Art. 6 va avea următorul 

conţinut: 

În cazul operelor de creaţie 
intelectuală comune sau colective, 
impunerea veniturilor realizate de către 
fiecare coautor se face separat, în funcţie de 
cota-parte aferentă acestuia. 

Pentru corelarea cu prevederile din Legea 
nr. 8/1996 şi pentru utilizarea unei 
terminologii unitare. 
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1 2 3 

. 
Art. 3. Art. 7 va avea următorul 

conţinut: 

"Sumele datorate potrivit 
dispoziţiilor prezentei ordonanţe sunt 
venituri ale bugetelor locale. 

Consiliile locale nu pot modifica 
cotele de impozit, chiar dacă prin legi 
speciale s-ar dispune astfel." 

 Amendamentul a fost respins întrucât 
primul alineat nu modifică cu nimic 
prevederea din art. 7 din Ordonanţă, iar cel 
de al doilea conţine o prevedere nelegală, 
întrucât derogă de la principiul succesiunii 
în timp a legilor. 

. 
Art. 4. Art. 8 va avea următorul 

conţinut: 

Procedura fiscală prevăzută de 
legislaţia învigoare referitoare la 
iumpunerea veniturilor realizate de 
populaţie se aplică şi impozitului 
reglementat prin prezenta ordonanţă. 

Persoana care se consideră vătămată 
în drepturile sale poate formula plângere la 
judecătoria competentă, împotriva oricărui 
act sau fapt juridic al organului fiscal sau al 
unui angajat al acestuia. 

 Amendamentul a fost respins întrucât 
primul alineat nu modifică cu nimic 
prevederea din art. 8 din Ordonanţă, iar cel 
de al doilea conţine prevederi pentru care 
sediul materiei este în Legea nr. 29/1990. 
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1 2 3 

0. 
 V. Se introduce un articol nou 10 cu 

următorul conţinut: 

În termen de 30 de zile de la 
publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial, Ordonanţa Guvernului nr. 44/1995, 
cu toate modificările şi completările se 
republică integral în Monitorul Oficial al 
Româeniei, partea I.   

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

1. 
 VI. Art. 10 va deveni art. 11 şi va 

avea următorul conţinut: 

Prezenta lege intră în vigoare pe 1 
ianuarie 1998. 

Pentru respectarea normelor de tehnică 
legislativă. 

 

 

   PREŞEDINTE,         SECRETAR, 

 

 

          Gabriel ŢEPELEA                 Puiu HAŞOTTI 
 


