
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATCAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la plata unor taxe şi tarife 
pentru proiecte de interes public

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. 1 - Cadru de aplicare
(1) Unităţile administrativ-teritoriale, sectoarele municipiului Bucureşti, întreprinderile 

publice, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi regiunile de dezvoltare prevăzute 

de legea 315/2004 privind dezvoltarea regională a României sunt scutite în 

integralitate de plata tarifelor datorate pentru emiterea oricărui document, indiferent 

de denumirea lui sau de emitent, necesar depunerii, selectării, admiterii, realizării şi 

finalizării proiectelor de interes public din fonduri europene şi/sau fonduri naţionale 

publice sau private în valoare de peste 100.000 lei.

(2) Suma de 100.000 lei prevăzută la alin. (1) se actualizează în sus, la ntii lei, în fiecare an, 

cu rata inflaţiei luată în calcul pentru întocmirea bugetului public naţional, prin ordin al al 

Ministrului Finanţelor Publice.

Art. 2 - Definirea unor termeni
(1) In sensul prezentei legi termenii de mai jos se definesc astfel:

orice unitate administrativ-teritorială din România, sectoarelea) Beneficiar

municipiului Bucureşti, întreprinderile publice, asociaţiile de dezvoltare 

intercomunitară şi regiunile de dezvoltare prevăzute de legea 315/2004 privind 

dezvoltarea regională în România.

b) Document necesar - orice aviz/acord/autorizaţie sau alt document, indiferent de 

denumirea lui sau de emitent, necesar depunerii, selectării, admiterii, realizării şi 

finalizării proiectelor de interes public prevăzute de art. 1 din prezenta lege.

c) Emitent - orice autoritate publică a administraţiei publice centrale sau locale, instituţie 

publică prevăzută de art.5 lit.w) din Ordonanţa de Urgenţă 57/2019 privind Codul
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Administrativ, autoritate administrativ autonomă, autoritatea administrativă asimilată 

conform art.2 alin.l lit.b din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ sau 

orice altă autoritate, întreprindere publică prevăzută de art.2, pct.2 din OUG 109/2011 

privind Guvemanţa Corporativă şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau 

privat care au competenţa legală de a emite un document necesar.

d) Proiect de interes public - orice proiect realizat din fonduri europene şi/sau naţionale 

publice şi/sau private a căror valoare depăşeşte suma de 100.000 lei.

e) Taxe şi tarife - suma reprezentând taxă, tarif, cost, preţ sau orice altă obligaţie 

bănească, indiferent de denumire, percepută de emitent ca plată pentru întocmirea şi 

transmiterea către beneficiar a documentelor necesare.

f) Termene reduse- termenele legale sau prevăzute de reglementările interne ale 

emitenţilor, reduse la jumătate.

Art. 3 - Procedura scutirii de plată
(1) Beneficiarii vor anexa solicitării şi documentaţiei necesare prevăzute de prevederile 

legale sau reglementările interne ale emitenţilor, pentru obţinerea documentului necesar, 

un formular tip sintetic cuprinzând fişa proiectului de interes public care indică 

eligibilitatea, sau sursa de finanţare a proiectului, pentru scutirea integrală de la plată, aşa 

cum prevede prezenta lege.

(2) Pe baza formularului tip sintetic, emitenţii vor ţine evidenţa tuturor tarifelor scutite de 

plată şi îşi vor deconta aceste cheltuieli prin solicitare adresată trimestrial Ministerului 

Finanţelor Publice.

(3) Solicitarea de obţinere a documentului necesar, indiferent de denumirea acestuia, 

împreună cu formularul tip sintetic şi documentaţia necesară se depun în format 

electronic de beneficiar la adresa electronică a emitentului. Emitenţii au obligaţia de a 

transmite un mesaj electronic de confirmare a primirii solicitării, formularului tip sintetic 

şi documentaţiei necesare.

(4) Modelul formularului tip sintetic şi procedura emiterii mesajului electronic de confirmare 

se reglementează prin ordinul de punere în aplicare a prezentei legi.

(5) In lipsa unui astfel de mesaj electronic de validare se consideră probă a depunerii 

electronice a solicitării, a formularului tip sintetic şi a documentaţiei necesare, dovada 

expedierii de beneficiar a documentelor în format electronic la adresa de poştă electronică 

a emitentului. Emitenţii pot face proba contrară.
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(6) In măsura în care tarifele pentru emiterea cheltuielilor necesare reprezintă cheltuieli 

eligibile, beneficiarul va vira suma aferentă acestor cheltuieli bugetului de stat în termen 

de 15 zile de la intrarea sumei în contul beneficiarului.

(7) In măsura în care unul sau mai multe din documentele transmise de beneficiar(solicitarea, 

formularul tip sintetic ori documentaţia necesară) sunt întocmite necorespunzător sau 

incomplet, emitentul va transmite, în termenul prevăzut la articolul 4 alin. (1) şi (2) din 

prezenta lege, detaliat şi explicit neregularităţile care trebuie remediate.

Art. 4 — Termene reduse
(1) Pentru proiectele publice prevăzute la articolul 1 din prezenta lege, termenele de emitere 

a documentelor necesare prevăzute de legislaţia în vigoare sau reglementările interne ale 

emitenţilor vor fi reduse la jumătate.

(2) Termenele reduse conform alin.(l) nu vor putea fi mai mici de 3 zile lucrătoare şi mai 

mari de 20 de zile lucrătoare.

(3) In baza solicitării documentului necesar, a formularului tip sintetic şi a documentaţiei 

stabilite prin prevederi legale sau reglementări interne ale emitenţilor se va proceda la 

emiterea documentelor necesare în interiorul termenelor reduse conform alin.(l) şi (2).

(4) După retransmiterea de beneficiar a documentelor refăcute corespunzător şi complet 

confort art. 3 alin. 7 din prezenta lege, termenul maxim reduse prevăzute la alin.(2) din 

prezentul articol va fi de 5 zile lucrătoare.

(5) Emitentul are dreptul de a se adresa secţiilor de contencios administrativ conform art.5 

alin.(l) din prezenta lege atunci când consideră că solicitarea emitentului de refacere a 

documentelor nu este întemeiată.

(6) Dacă la data expirării termenului redus, emitenţii nu au transmis beneficiarului 

neregularităţile conform art.3 alin.(7) din prezenta lege sau documentul necesar, acesta se 

consideră emis tacit, beneficiarul putând prezenta şi anexa dovada înregistrării solicitării 

documentului necesar, a formularului tip sintetic şi a documentaţiei necesare, conform 

art. 3, alin. (3) şi alin. (5) din prezenta lege.

Art. 5 - Remedii termene reduse

(1) In măsura în care documentele necesare pentru depunerea, selectarea, admiterea, 

realizarea şi finalizarea proiectelor de interes public nu au fost emise în termenele reduse 

conform art.4, alin. (1) şi alin. (2) din prezenta lege, beneficiarii au posibilitatea ca de la 

împlinirea acestor termene să se adreseze direct secţiilor de contencios administrativ ale 

tribunalelor de la nivelul judeţelor unde îşi au sediul, pentru a obţine obligarea instituţiei
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publice sau a fiimizorilor/distribuitorilor de utilităţi la emiterea în regim de urgenţă a 

documentelor necesare, fără a mai formula plângere prealabilă.

(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se derulează cu celeritate, instanţa de judecată urmând să 

se pronunţe şi să redacteze hotărârea judecătorească în termen de 30 zile de la 

înregistrarea cererii de chemare în judecată. Prin derogare de la dispoziţiile legii 

554/2004, hotărârea pronunţată în fond este executorie de drept.

(3) în situaţia emiterii unei hotărâri de obligare la emiterea documentelor necesare, instanţa 

stabileşte un termen de cel mult 15 zile pentru îndeplinirea obligaţiei.

(4) Neîndeplinirea obligaţiei, până la termenul prevăzut la alin. (3), atrage aplicarea unei 

sancţiuni emitentului constând în amendă civilă în cuantum de 300 lei/zi de întârziere. 

Această sumă se suportă exclusiv de conducătorul emitentului sau de funcţionarul 

public/salariatul pentru care conducătorul emitentului a emis ordin sau dispoziţie de 

imputare în sarcina unui/unor funcţionari publici cu respectarea prevederii Legii 

188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, sau a recuperat suma ori a 

sesizat instanţa competentă în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile 

contractuale conform Legii 53/2003 privind Codul Muncii.

(5) Suma reprezentând amenda civilă plătită de emitent va fi dedusă de drept din salariu, 

indemnizaţia lunară sau alte drepturi băneşti acordate conducătorului unităţii, 

funcţionarului public sau salariatului, după caz, fără ca această sumă să fie plătită din 

fondurile emitentului.

Art. 6 - Dispoziţii finale şi tranzitorii

(1) Dispoziţiile art. 3 se aplică numai documentelor necesare pentru proiectele de interes 

public demarate după data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Dispoziţiile art. 4 se aplică solicitărilor formulate pentru emiterea oricărui document 

necesar în legătură cu un proiect de interes public, indiferent de stadiul în care se află 

proiectul.

(3) Dispoziţiile art. 5 au aplicabilitate imediată, beneficiarii putând utiliza remediile 

prevăzute chiar şi pentru proceduri de emitere a documentelor necesare demarate anterior 

intrării în vigoare a prezentei legi, pentru această din urmă situaţia nebeneficiind de 

termenul redus la jumătate.

Art. 7 - In aplicarea prevederilor prezentei legi se emit instrucţiuni prin ordin comun al 

ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării şi lucrărilor publice, în termen de 60 

zile de la publicarea în Monitorul Oficial.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 

şi ale art. 76, alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE 

CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE

SENATULUI

loii-Marcel Ciolacu Florin-Vasile Cîţu
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