Parlamentul României - Lege nr. 169/2019 din 07 octombrie 2019

Legea nr. 169/2019 pentru modificarea şi completarea art. V din
Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte
normative
În vigoare de la 11 octombrie 2019
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 08 octombrie 2019. Formă aplicabilă la
14 octombrie 2019.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. Articolul V din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2015 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte
normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 316/2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
" (11) Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat,
entităţilor fără personalitate juridică, precum şi persoanelor juridice de drept public
aplicarea ştampilei pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau
înscrisuri, săvârşită de către persoana din cadrul unei instituţii sau autorităţi publice,
constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acesteia, conform
prevederilor legale."
2. După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21) - (23), cu următorul
cuprins:
" (21) Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe
declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile
sau autorităţile publice ori emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile
publice.
(22) Persoanele juridice de drept public nu au obligaţia de a aplica ştampila pe
documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea şi persoanele fizice,
persoanele juridice de drept privat, entităţile fără personalitate juridică.
(23) Prevederile alin. (22) nu se aplică instituţiilor sau autorităţilor publice cărora prin
acte normative de rangul legii, cu caracter special faţă de prezenta ordonanţă, li se
impune expres folosirea ştampilelor."
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor
art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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