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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI

 Bucureşti, 4.02.1998 
Nr. 412 

 
AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea  
Ordonanţei de urgenţă nr.92/1997 privind  

stimularea investiţiilor directe. 
 

Cu adresa nr.412 din 22 ianuarie 1998, înregistrată sub nr. 
43/XVIII/11 din 22 ianuarie 1998, Secretarul General al Camerei 
Deputaţilor a trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, spre 
dezbatere şi avizare,  în procedură de urgenţă,  proiectul de lege  menţionat 
mai sus. 
  In conformitate cu prevederile art.57 din  Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au examinat acest proiect de lege  în şedinţa din 4 februarie 1998. 
  In urma examinării, membrii comisiei, cu majoritate de voturi, 
au avizat  favorabil proiectul de lege,   cu recomandarea ca la dezbaterea în 
fond, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare să ţină 
seama de propunerile şi observaţiile Consiliului Legislativ menţionate în 
avizul nr.961 din 24 decembrie 1997, precum şi  de următorul amendament : 
 
Nr. 
Crt. 

Articol iniţial Amendament propus Motivare 

0 1 2 3 
1 Art. unic - Se 

aprobă 
Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 
92/1997 privind 
stimularea 
investiţiilor 
directe. 

Art. unic. Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.92 
din 30 decembrie 1997 privind 
stimularea investiţiilor directe, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea  I, nr. 386 din 
30 decembrie 1997, cu 
următoarea modificare: 

In redactarea 
art.18 din 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului 
nr.92 din 30 
decembrie 1997, 
din eroare, s-a 
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0 1 2 3 

            
     Art.18 va avea următorul 
cuprins: 
     “ Art. 18. La data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă se abrogă art.1 - 10, 16 - 
31 şi 33 din  Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.31 din 
16 iunie 1997 privind regimul 
investiţiilor străine în România, 
publicată în Monitorul Oficial 
nr. 125 din 19 iunie 1997 - 
Partea I, art.2 alin  (4) din 
Ordonanţa Guvernului nr.70 din 
29 august 1994, privind 
impozitul pe profit, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 246 din 31 
august 1994, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum 
şi orice alte dispoziţii contrare “. 

 
 inserat printre 
articolele ce se 
abrogă din 
Ordonanţa de 
urgenţă a 
Guvernului nr. 
31 din 16 iunie 
1997 şi 
articolul 32, 
articol prin care 
se prevede că la 
data intrării în 
vigoare a acestei 
ordonanţe, 
prevederile 
Legii 
nr.35/1991 
privind regimul 
investiţiilor 
străine, cu 
modificările 
ulterioare şi-au 
înceta 
aplicabilitatea. 

In raport cu obiectul şi conţinutul său, acest proiect de lege face 
parte din categoria legilor ordinare. 
 

 
PRESEDINTE,                                 SECRETAR, 

Emil Teodor Popescu                 Nicolae Grădinaru 
 

 
 
red. Dumitra Diaconu 
       cons. parlamentar 

 


