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RAPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonantei  Guvernului nr. 68/1997 
privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe privind în şedinţa din 
09.09.1997, propunem ca acesta sa fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

 
1. 

 
Art. 1 
 
Orice plătitor, persoana 
juridică care potrivit legii, 
are obligaţia să efectueze 
calculul impozitului, trebuie 
să întocmescă şi să depună 
declaraţii sau deconturi, 
denumite în continuare 
declaraţii de impozite şi 
taxe, conform  

 
Se adaugă sintagma “sau fizică” 
 
Orice plătitor, persoana juridică sau 
fizică care potrivit legii, are obligaţia să 
efectueze calculul impozitului, trebuie 
să întocmescă şi să depună declaraţii 
sau deconturi, denumite în continuare 
declaraţii de impozite şi taxe, conform 
reglementărilor legale în materie, 
precum şi prezentei ordonanţe, la 
unitatea  

 
Deoarece şi persoanele 
fizice şi asociaţiile 
familiale sunt obligate 
prin legile speciale să 
calculeze şi să reţină 
impozite (impozit pe 
salarii). 

    
    
    
  

reglementărilor legale în 
materie, precum şi prezentei 
ordonanţe, la unitatea 
subordonată Ministerului 

 
subordonată Ministerului Finanţelor în 
a cărei rază teritorială plătitorul îşi are 
sediul ori domiciliul, după caz, sau 
unde este luat în evidenţa fiscală, 
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asupra proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi 

depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe 
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Finanţelor în a cărei rază 
teritorială plătitorul îşi are 
sediul ori domiciliul, după 
caz, sau unde este luat în 
evidenţa fiscală, denumită în 
continuare organ fiscal 
competent. 

denumită în continuare organ fiscal 
competent. 

 
 
 
 
 

pPREŞEDINTE, 
 

Ioan Botescu 

SECRETAR  
 

Petre Partal  
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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  

Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, 

cu care comisia a fost sesizată în fond cu adresa nr.232 din 2 septembrie 1997. 

 
 
 
 
 
 

pPREŞEDINTE, 
 

Ioan Botescu 
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