
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

AVIZ 

  asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

2/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe 

valoarea adăugată 

 

 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 2/1998 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe 

valoarea adăugată, în şedinţa sa din 17 februarie 1998, Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă a hotărât cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, ca acesta să fie supus 

spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele fomulate, şi care au fost avizate favorabil de 

Comisie. 

 
PREŞEDINTE, SECRETAR, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

 

Puiu HAŞOTTI 
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CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru cultură, arte,  
mijloace de informare în masă 

AMENDAMENTE 
la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/1998 pentru modificarea Ordonanţa 

Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

Nr.crt. Textul iniţial Textul propus de Comisie Motivaţie 

1. Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 2 din 20 ianuarie 1998 
pentru modificarea Ordonanţa 
Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe 
valoarea adăugată, adoptată în temeiul 
art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 
privind abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr. 31 din 28 ianuarie 
1998. 
 
 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr. 2 din 20 ianuarie 
1998 pentru modificarea 
Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 
privind taxa pe valoarea adăugată, 
adoptată în temeiul art. 1 lit. a) din 
Legea nr. 221/1997 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe şi publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 31 
din 28 ianuarie 1998, cu 
următoarele modificări: 

Din motive de tehnică 
legislativă. 

2.  1. Articolul 6 litera A c) va avea 
următorul cuprins: 
„c) liber-profesioniştii autorizaţi, care îşi 
desfăşoară activitatea în mod individual, 

1. Articolul 6 litera A c) va avea 
următorul cuprins: 
„c) liber-profesioniştii autorizaţi, 
asociaţiile familiale autorizate să 

Pentru a elimina redundanţa 
creată de faptul că persoanele 
fizice autorizate sunt, de fapt, 
tocmai liber-profesioniştii şi 

t i l d î f d
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precum şi persoanele fizice şi asociaţiile 
familiale autorizate să desfăşoare 
activităţi economice pe baza liberei 
iniţiative;“ 
 

desfăşoare activităţi economice pe 
baza liberei iniţiative, precum şi 
persoanele fizice, titulari de 
drepturi de autor şi de drepturi 
conexe;“ 

pentru a include în sfera de 
aplicabilitate a acestei prevederi 
şi veniturile realizate din 
activitatea de creaţie 
intelectuală. 

3.  După punctul 3 din art. I al 
Ordonanţei se introduce un nou 
punct, 3', cu următorul conţinut: 
Articolul 6 litera A i) 6 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:„6. editarea, tipărirea şi 
vânzarea de ziare, cărţi şi reviste, 
cu exercitarea dreptului de 
deducere a taxei pe valoarea 
adăugată aferente cumpărărilor de 
bunuri şi prestărilor de servicii 
destinate operaţiunilor de mai sus, 
exclusiv activitatea de reclamă şi 
publicitate; realizarea şi difuzarea 
programelor de radio şi 
televiziune, cu excepţia celor cu 
caracter de reclamă şi publicitate; 
producţia de filme, cu excepţia 
celor cu caracter de reclamă şi 
publicitate; producţia de medalii, 
insigne şi monede.“ 

Pentru a se asigura un regim de 
facilităţi fiscale unitar pentru 
toate categoriile de bunuri 
culturale despre care se face 
vorbire în text, avându-se în 
vedere, în acelaşi timp, faptul că  
nu se poate institui un regim 
diferenţiat pentru ziare, pe de o 
arte, şi pentru reviste , cărţi sau 
alte bunuri culturale, pe de altă 
parte.  
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4.  După punctul 3' se introduce un 
nou punct, 3'', cu următorul 
conţinut:  
La articolul 8, alineatul 3 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
Pentru bunurile din import 
închiriate, precum şi pentru 
operaţiunile de publicitate, 
consulting, studii şi cercetare, 
cesiuni sau concesiuni de brevete, 
de licenţe, de mărci de fabrică şi 
de comerţ sau alte drepturi 
similare, efectuate de un prestator 
cu sediul sau cu domiciliul în 
România, taxa se plăteşte de către 
beneficiari. 

Pentru a asigura un tratament 
fiscal egal, nediscriminator, 
între titularii de drepturi de 
autor şi drepturi conexe străini 
şi români. 

 
PREŞEDINTE,  SECRETAR, 

 
Gabriel ŢEPELEA  Puiu HAŞOTTI 

 
 


