
Guvernul României

 __________ 
 @Text actualizat la data de 24.05.2002, avându-se în vedere următoarele acte: 
- Legea nr. 291/2002

 În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind 
abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

 Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. 

Art. 1. - (1) Autorităţile administraţiei 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. 
   (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).@ 

 __________ 
 @Articolul a fost modificat prin articolul unic pct. 1 din Legea nr. 291/2002. 

   Art. 2. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, la propunerea Ministerului 
Administraţiei Publice şi a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, Guvernul va adopta normele 
metodologice privind implementarea sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale. 
   Art. 3. - (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 20.000.000 lei la 150.000.000 lei.@ 
   (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către reprezentanţi anume împuterniciţi de către 
Ministerul Administraţiei Publice şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. 

 __________ 
 @Alineatul (1) a fost modificat prin articolul unic pct. 2 din Legea nr. 291/2002. 

 PRIM-MINISTRU

Ordonanţă nr. 24/2002

din 30/01/2002
Versiune actualizata la data de 24/05/2002

privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor 
şi taxelor locale@

Nu mai exista amendamente consemnate pânã la data de 03/08/2020. 

Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce 
au suferit numeroase modificãri de-a lungul timpului, dar care nu au 
fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face 

referire în nici un document oficial ele având numai un caracter 
informativ. Indaco Systems nu îºi asumã rãspunderea pentru 

consecinþele juridice generate de folosirea acestor acte.
Aplicaþia Lege4 a fost actualizatã pânã la data de: 03/08/2020.
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ADRIAN NĂSTASE 

                                             Contrasemnează:
---------------

Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,
                                                 Dan Nica
                                    Ministrul administraţiei publice,
                                              Octav Cozmâncă

Ministrul finanţelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

 Bucureşti, 30 ianuarie 2002. 
 Nr. 24. 
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