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Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 166/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte cu care 
comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. 438 din 1 noiembrie 
1999. 
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Parlamentul  României 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti   11.11.1999 
Nr. 812 

 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 

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

166/1999 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 
privind regimul accizelor şi al altor impozite indirecte în şedinţa din 10 noiembrie 1999, 
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. III  (1) 
“(1) Prezenta ordonanţă de 
urgenţă intră în vigoare în 
termen de 5 zile de la 
publicarea ei in Monitorul 
Oficial al României.” 
 

Comisia propune eliminarea 
singurului alineat, devenind 
astfel Art. III. 

Art. III nu mai 
conţine un alt 
alineat, numerotarea 
nu se justifică.  

2. Art. IV nou Comisia propune introducerea 
unui nou Art. IV cu următorul 
cuprins: 
“Art. IV Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 82/1997 
privind regimul accizelor şi al 
altor impozite indirecte, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 380 
din 29 decembrie 1997, cu  

Întrucât Ordonanţa 
de urgenţă a 
Guvernului nr. 
82/1997 a suferit 
numeroase 
modificări şi 
completării, 
republicarea este 
absolut necesară 
pentru a se putea  

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă nr. 166/1999 privind modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
82/1997 privind regimul accizelor şi al altor impozite 

indirecte 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

    
  modificările şi completările 

ulterioare precum şi cele aduse 
prin prezenta ordonanţă se va 
republica în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, dându-
se textelor o nouă 
renumerotare.” 
 

aplica cât mai exact.

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 
 

Dan Constantinescu 
 

PREŞEDINTE 
 

Petre Partal 
 

SECRETAR 

 
 
 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 
Măţan Ofelia 


