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RAPORT 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.218/1999 

 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol 
 
 

 În urma examinarii, proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.218/1999 
 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.44/1997 privind suspendarea impozitului pe venitul agricol în 
sedinta din 20.09.2000, Comisia propune ca acesta sa fie supus spre dezbatere si adoptare Plenului Camerei Deputatilor cu 
urmatoarul amendament: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul initial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1. 2. Articolul unic va avea 

urmatorul cuprins: 
“Articol unic.- Articolul 1 din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr.44/1997 privind suspendarea 
impozitului pe venitul agricol, 
publicata în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.153 din 14 

2. Articolul unic va avea urmatorul cuprins: 
“Articol unic.- Articolul 1 din Ordonanta de 
urgenta a Guvernului nr.44/1997 privind 
suspendarea impozitului pe venitul agricol, 
publicata în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.153 din 14 iulie 1999, aprobata cu 
modificari prin Legea nr.158/1997, publicata 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

 



0. 1. 2. 3. 
 

 2 

iulie 1999, aprobata cu modificari 
prin Legea nr.158/1997, publicata 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.288 din 24 octombrie 
1997, se modifica dupa cum 
urmeaza: 
  Art.1. – Aplicarea impozitului pe 
venitul agricol, prevazut în Legea 
nr.34/1994, cu modificarile si 
completarile ulterioare, se suspenda 
pâna la data de 1 ianuarie 2001.” 

nr.288 din 24 octombrie 1997, se modifica 
dupa cum urmeaza: 
  Art.1. – Aplicarea impozitului pe venitul 
agricol, prevazut în Legea nr.34/1994, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se 
suspenda pâna la data de 1 ianuarie 2005.” 
 
Deputat: Didi Spiridon – independent 
Deputat: Gheorghe Cristea - independent 
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