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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
 

din ziua de 10 martie 1999 
 
 
 
 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi-a desfăşurat lucrările în ziua de 10 
martie 1999 între orele 8,00 – 16,30. 

Comisia a dezbătut următoarele proiecte de Lege/propuneri legislative: 
 

I. RAPOARTE 
 

1 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 11/1999 privind acordarea de facilităţi fiscale agenţilor economici.(PL46) în 
procedură de urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport cu amendamente. 

2 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/1998 pentru modificarea şi completarea prevederilor ordonanţei de urgenţă 
nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite.(PL418/98) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

3 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1999 
pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind 
regimul accizelor şi al altor taxe indirecte.(PL10) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

4 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 10/1999 pentru programarea termenului prevăzut la Art.II, alin.1 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 1/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite 
indirecte.(PL42) în procedură de urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

5 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 
privind regimul accizelor şi a altor impozite indirecte.(PL51) în procedură de 
urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma prezentată. 

6 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă  nr.  62/1998 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele 
locale, republicată.(PL442) în procedură de urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport cu amendamente. 

7 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 15/1999 
pentru modificarea şi completarea Legii 27/1994 privind impozitele şi taxele 
locale, republicată, cu modificările ulterioare.(PL53) în procedură de urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport cu amendamente. 

8 Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Namibia pentru evitarea dublei impuneri cu 
privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Windhoek la 25 februarie 
1998.(PL57) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

9 Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei dintre România şi 
Republica Portugheză pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului anexat, 
semnate la Bucureşti la 16 septembrie 1997.(PL55) 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui raport în forma adoptată de Senat. 

10 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/1998 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1944 privind 
activitatea de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.(PL231/98) 

S-a amânat pentru şedinţa vitoare. 
 
 

II. AVIZE 
 

11 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 55/1998 pentru ratificarea protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale 
Acordului European dintre România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi 
Statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea 
Republicii Austria, Republicii Finlanda şi Regatului Suediei la Uniunea 
Europeană şi de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv 
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imbunătăţirile regimului preferenţial existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 
1998.(PL59) în procedură de urgenţă 

În prezenţa invitaţilor, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât elaborarea 
unui aviz în forma prezentată. 
 

Din numărul total de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci – 
25 – au absentat: 

- Remeş Traian Decebal  - Gr. Parlam. PNL - MINISTRU 
 

 
 
 
 
 

Dan Constatinescu 
 

PREŞEDINTE 


