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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Anexei nr.1 la Ordonanţa 

Guvernului nr.48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea  
drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi 

 
 

In conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia noastră a fost sesizată cu adresa nr.33 din 9 feb.1998 pentru 
dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege. 

In cadrul şedinţei din data de 11 februarie 1998 comisia a examinat 
proiectul de lege supus dezbaterii şi a constatat că sunt îndeplinite condiţiile 
constituţionale. 

In situaţia de mai sus comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege supus dezbaterii, aviz pe care îl înaintează Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 
care este sesizată pe fond. 

De asemenea, vă transmitem şi amendamentele admise de comisie în 
Anexa nr.1. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituţia României proiectul de lege are un 
caracter de lege ordinară. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

 
                         Dan Ioan Popescu                                   Ioan Bivolaru 
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AMENDAMENTE  ADMISE 
asupra proiectului de Lege pentru completarea Anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.48/1994  

privind modificarea unor taxe pentru folosirea  drumurilor publice  
şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi 

 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus Motivaţie  

1. “6. Pentru navele care efectuează 
transport de pasageri prin punctele de 
frontieră pe sectorul româno-bulgar şi 
româno-iugoslav al Dunării, valoarea 
taxei prevăzută la pct.43 – întocmirea 
formalităţilor de căpitănie la nave 
fluviale – este de 10 dolari SUA pe 
zi/navă, inclusiv zilele de sâmbătă, 
duminică şi srbătorile legale.” 
 

6. Pentru navele care efectuează 
transport de pasageri prin punctele de 
frontieră române, valoarea taxei 
prevăzută la pct.43 întocmirea 
formalităţilor de căpitănie la navele 
fluviale este de 10 dolari USD/zi/navă 
inclusiv zilele de sâmbătă, dumunică şi 
sărbători legale, pentru traficul realizat 
între România şi Bulgaria şi respectiv 
România şi Iugoslavia (şi invers). 

 

        1. Reciprocitate cu Bulgaria şi 
Iugoslavia. 

2. Incurajarea traficului de 
călători în special în zonele de 
frontieră. 

 
 

   PREŞEDINTE,                                                                       SECRETAR, 
 
                                          Dan Ioan Popescu                                                                     Ioan Bivolaru 
 

 


