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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR  
 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 
privind impozitul pe profit cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului 
Permanent nr. 30 din 03.02.1998. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 
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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti  04.03.1998 
Nr. 101 

 
 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 

 
 
In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

40/1998 pentru modificarea şi completarea Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind 
impozitul pe profit în şedinţa din 04.03.1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi 
adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art. I pct. 5 
 
 
“(13) a) contribuţiile pentru 
constituirea de fonduri cu 
destinaţie specială, 
reglementate prin legislaţia în 
vigoare” 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune reformularea textului: 
“(13) a) contribuţiile pentru 
constituirea de fonduri cu 
destinaţie specială, conform legii” 

Pentru acurateţea 
textului 

    
2. Art. I pct. 6 

 
 
“Articolul 4 alineatul (3) se 
completează cu literele f) – s), 
cu următorul cuprins :” 

Domnul deputat Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR, 
propune reformularea textului: 
“Articolul 4 alineatul (3) se 
completează după cum urmează:” 

Idem 

    
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţa Guvernului nr. 40/1998 pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 

privind impozitul pe profit 



 2

 
 
In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Titlul 
 
 
 
“Proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 40/1998 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei  Guvernului nr. 
70/1994 privind impozitul pe 
profit.” 

Domnul deputat Ioan Bivolaru, 
Comisia pentru industrii şi 
servicii, propune reformularea 
titlului astfel: 
“Lege de modificare a Legii nr. 
73/1996 de aprobare a 
Ordonanţei  Guvernului nr. 
70/1994 privind impozitul pe 
profit.” 

1. Modificarea se 
realizează asupra 
Legii nr. 73/1996, 
care aprobă 
Ordonanţa 
Guvernului nr. 
70/1994. 

   2. Normele de 
tehnică legislativă 
impun ca 
modificările să se 
refere la actul 
normativ de bază. 

    
2. Art. 1 alin. (2) se completează cu 

următoarele paragrafe : 
Text nou 

Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport propune 
completarea cu un paragraf nou 
astfel: 
“1) sunt scutite de impozit 
veniturile realizate de 
societăţile ştiinţifice 
profesionale, constituite ca 
asociaţii nonprofit.” 

1. Prin statutele lor 
societăţile 
ştiinţifice 
desfăşoară 
activităţi nonprofit 
în sprijinul 
specialiştilor din 
domeniu. 
Veniturile 
realizate provin, 
de regulă din 
cotizaţii, donaţii, 
sponsorizări şi 
publicaţii. 

   2.Problema 
ridicată este 
rezolvată de textul 
ordonanţei 
prezente la punctul 
curent 1, care  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
   modifică art. 1 

aliniatul (2) litera 
d) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 
70/1994 

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 

SECRETAR, 
 

Constantin Teculescu   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 


