
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR  
 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei  
Guvernului nr. 2/1998 pentru modificarea Ordonanţei  Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe 
valoarea adăugată cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent 
nr. 11 din 3 februarie 1998. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comisia pentru buget,  
finanţe şi bănci 

Bucureşti  18.02.1998 
Nr. XVIII/2/84 
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RAPORT 
 
 
 
 
 

 
In urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

2/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea 
adăugată în şedinţa din 18 februarie 1998, 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. I pct. 1 Articolul 6 
litera A c) va avea 
următorul cuprins: 
“c) liber-profeşioniştii 
autorizaţi, care-şi exercită 
activitatea în mod 
individual, precum şi 
persoanele fizice şi 
asociaţiile familiale 
autorizate să desfăşoare 
activităţi economice pe 
baza liberei iniţiative.” 

Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi propune reformularea 
textului astfel: 
“c) liber-profeşioniştii autorizaţi, 
indiferent de modul de execitare a 
profesiei, precum şi persoanele 
fizice şi asociaţiile familiale 
autorizate să desfăşoare activităţi 
economice pe baza liberei 
iniţiative.” 

Textul propus de 
Guvern creează o 
situaţie de 
concurenţă neloială 
şi inechitabilă între 
liber-profesioniştii 
autorizaţi care îşi 
exercită profesia 
individual şi cei care 
sunt asociaţi. 

    
2. Art. I pct. 3 Articolul 6 

litera A k)8  
 
 
Nr.crt. 6 nou 

Domnul deputat Ana Gheorghe, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune 
completarea textului cu o nouă 
poziţie: 
“6.  - Pâine” 

Pentru păstrarea 
modului de 
impozitare prevăzut 
de actele normative 
precedente şi asigu- 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

   rarea protecţiei 
sociale a populaţiei şi 
consumatorilor din 
aşezămintele de 
ocrotire a bătrânilor 
şi copiilor. 

    
3. Art. I pct. 3 articol 6 litera 

A k)8 
 
Ultimul alineat – nou 

Comisia propune completarea 
textului cu un ultim alineat nou, 
astfel:  
“Agenţii economici care produc şi 
comercializează pâine vor deduce 
taxa pe valoarea adăugată 
aferentă bunurilor şi serviciilor 
aprovizionate, destinate realizării 
acestui produs.” 

Pentru a nu creea 
premisele creşterii 
nivelului de preţ la 
produsul pâine prin 
includerea taxei pe 
valoarea adăugată 
aferentă 
aprovizionărilor din 
amonte în costurile 
de producţie. 

    
4. Art.I pct. 4 lit.B  

 
 
“g) medicamente de uz 
uman şi veterinar, 
substanţe farmaceutice, 
plante medicinale, 
aparatură de tehnică 
medicală, alte bunuri 
destinate exclusiv 
utilizării în scopuri 
medicale, chirurgicale, 
dentare sau veterinare” 

Domnul deputat Corâci Ioan Cezar, 
Grupul Parlamentar PNL, propune 
reformularea textului astfel: 
“g) medicamente de uz uman şi 
veterinar, substanţe farmaceutice şi 
parafarmaceutice,plante 
medicinale, aparatură de tehnică 
medicală, alte bunuri destinate 
exclusiv utilizării în medicină 
umană, stomatologie, medicină 
veterinară şi farmacie de uz uman 
şi veterinar.” 

Pentru definirea mai 
clară a sferei de 
cuprindere. 

    
5. Art. I pct. 4 lit. B 

 
 
“h) proteze, produse 
ortopedice” 

Domnul deputat Corâci Ioan Cezar, 
Grupul Parlamentar PNL, propune 
reformularea textului astfel: 
“h) proteze de orice fel, accesorii 
ale acestora precum şi produse 
ortopedice.” 

Idem 

    
6. Art. I pct. 4 litera B 

 
Domnul deputat Ana Gheorghe, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune  

Pentru corelare cu 
nr.crt. 2 din prezentul 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

  
 
“r) pâine, grâu de consum 
şi pentru  seminţe.” 

eliminarea cuvântului “pâine”, textul 
devenind : 
“r) grâu de consum şi pentru  
seminţe.” 

raport. 

    
7. Art. I pct. 4 ultimul alineat 

 
“Lista produselor din 
import, pe poziţii tarifare, 
supuse cotei de 11%, se 
stabileşte prin ordin al 
Ministerului Finanţelor” 

Comisia propune completarea 
textului astfel:  
“Lista preoduselor din import,  
menţionate la literele a) – r) pe 
poziţii tarifare, supuse cotei de 11%, 
se stabileşte prin ordin al 
Ministerului Finanţelor” 

Pentru eliminarea 
posibilităţii de a fi 
introduse în ordin 
alte produse care nu 
sunt de natura celor 
prevăzute de litera a) 
– r) 

    
8. Art. I pct. 5 

Nou 
Domnul deputat Remeş Traian 
Decebal, Grupul Parlamentar PNL şi 
domnul deputat Teculescu 
Constantin, Grupul Parlamentar 
PDSR, propun introducerea unui 
pct. 5 pentru modificarea art. 23 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 
astfel: 
“Rambursarea diferenţei de taxă, 
prevăzută la art. 21 litera b), se 
efectuează la cerere, pe baza 
documentaţiei stabilite de 
Ministerul Finanţelor şi a 
verificărilor efectuate de către 
organele fiscale teritoriale, în 
termen de 30 de zile. 
În cazul nerambursării diferenţei 
de taxă, potrivit legii, pentru 
perioada de întârziere Ministerul 
Finanţelor va plăti penalităţi în 
aceleaşi condiţii şi cuantum cu cele 
datorate de agenţii economici 
pentru neplată în termen a taxei 
pe valoarea adăugată.” 

Pentru introducerea 
unui regim 
nediscriminatoriu. 

    
9. Art. I pct. 5, devenit pct. 6 

după renumerotare, 
Articolul 25 litera D b)  

Domnul deputat Ana Gheorghe, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune 
completarea textului astfel: 

Pentru eliminarea 
posibilităţii de a se 
acorda facilităţi şi  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 ultimul alineat 
“Lista materiilor prime 
pentru care se suspendă 
plata taxei pe valoarea 
adăugată în vamă poate fi 
modificată anual prin 
hotărâre a Guvernului la 
propunerea Ministerului 
Finanţelor.” 

“Lista materiilor prime 
nominalizate prin lege pentru care 
se suspendă plata taxei pe valoarea 
adăugată în vamă poate fi modificată 
anual prin hotărâre a Guvernului la 
propunerea Ministerului Finanţelor.” 

altor produse. 

    
 
In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art. I pct. 3 Articolul 6 
litera A k)8 poziţia 4 
 
“4. Apă şi canalizare.” 

Domnul deputat Florian Bercea, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune 
modificarea textului astfel: 
“4. Prestările de servicii de 
salubritate, deratizare, 
dezinsecţie,  apă şi canalizare.” 

1. Pentru menţinerea 
sferei de cuprindere 
coresponzătoare 
Ordonanţa 
Guvernului nr. 34/25 
august 1997. 

   2. Comisia a respins 
amendamentul 
deoarece aceste 
servicii sau privatizat 
iar reducerea TVA la 
11% nu presupune şi 
reducerea nivelului 
preţurilor care se 
practică deja în 
condiţiile liberalizării 
acestora. 

    
2. Art. I pct. 4 Articolul 17 B 

f) 
 
“f) făină” 

Domnul deputat Ana Gheorghe, 
Grupul Parlamentar PDSR, propune 
modificarea textului astfel: 
“f) făină, griş, mălai, paste 
făinoase, biscuiţi, zahăr, orez” 

1. Pentru menţinerea 
sferei de cuprindere 
corespunzătoare 
Ordonanţa 
Guvernului nr. 34/25 
august 1997. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

   2. Comisia a respins 
amendamentul având 
în vedere că nivelul 
preţurilor de 
desfacere a fost deja 
afectat de noul nivel 
al TVA neexistând 
pârghia prin care să 
se procedeze în 
sensul reducerii 
preţurilor. 

    
3. Art. I pct. 4 Articoul 

17litera B 
 
s) - nou 

Domnul deputat Popa Nicolae, 
independent, propune completarea 
textului cu o nouă literă: 
“s) legume şi fructe comestibile 
proaspete, congetale, uscate, 
deshidratate, conservate sau 
prelucrate.” 

1. Pentru a asigura 
un nivel de 
impozitare decent 
având în vedere că 
înainte cota a fost de 
9%. 

   2. Comisia a respins 
amendamentul având 
în vedere că poziţia 
respectivă a fost deja 
eliminată de la cota 
redusă prin 
Ordonanţa 
Guvernului nr. 
34/1997. 

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 

SECRETAR, 
 

Petre Partal   
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 


