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În urma examinării proiectului de lege privind  aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.35/1998 pentru modificarea anexei nr.1 şi a anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte în şedinţa din 
10.02.1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele 
amendamente: 

 
Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
1. Titlu: 

 
 
 
 
“Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.35/1998 
pentru modificarea anexei 
nr.1 şi a anexei nr.3 la 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/1997 
privind regimul accizelor 
şi al altor taxe indirecte” 

Domnul  Deputat Bercea Florian, 
grupul parlamentar PDSR propune 
înlocuirea termenului de “taxe” cu 
cel de “impozite”, titlul devenind 
astfel: 
“Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.35/1998 
pentru modificarea anexei nr.1 şi a 
anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.82/1997 privind 
regimul accizelor şi al altor impozite 
indirecte” 

S-a avut în vedere 
definirea exactă a 
termenului de 
impozit care 
reprezintă prelevarea 
obligaţiei, fără 
contraprestaţie şi 
nerambursabilă în 
favoarea bugetului 
statului. 

    
2. Articol unic 

 
Domnul  Deputat Bercea Florian, 
grupul parlamentar PDSR propune 
înlocuirea termenului de “taxe” cu 
cel de “impozite”,textul devenind 

S-a avut în vedere 
definirea exactă a 
termenului de 
impozit care  
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asupra proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.35/1998 pentru modificarea anexei nr.1 şi a 
anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.82/1997 
privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte  



Nr. Articolul Amendamentul propus (autorul) Motivare 
crt. (textul iniţial) Text adoptat de comisie  
  

Anexele nr.1 şi nr.3 la 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.82/1997 
privind regimul accizelor 
Oficial al României, 
Partea I, nr.680 din 29 
decembrie 1997, se 
modifică după şi a altor 
taxe indirecte, publicată în 
Monitorul 
cum urmează:” 

astfel: 
Anexele nr.1 şi nr.3 la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.82/1997 
privind regimul accizelor şi al altor 
impozite indirecte, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.680 din 29 decembrie 
1997, se modifică după cum 
urmează”. 
 

reprezintă prelevarea 
obligaţiei, fără 
contraprestaţie şi 
nerambursabilă în 
favoarea bugetului 
statului. 

 
 

Prezentul Proiect de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
Traian Decebal Remeş  

SECRETAR 
Petre Partal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI DEPUTATILOR 
 

 
 
 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.35/1998 pentru modificarea anexei nr.1 şi a anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte cu care comisia 
noastră a fost sesizată în fond cu adresa nr.27 al Biroului Permanent din 3 februarie 1998. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
  

TraianDecebal Remeş  
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