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A V I Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/1998 
pentru aprobarea scutirii de plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi 

echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii,  

Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare 
 
       

In conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia noastră a fost sesizată cu adresa nr.25 din 3 feb.1998 pentru 
dezbaterea şi avizarea acestui proiect de lege. 

In cadrul şedinţei din data de 11 februarie 1998 comisia a examinat 
proiectul de lege supus dezbaterii şi a constatat că sunt îndeplinite condiţiile 
constituţionale. 

In situaţia de mai sus comisia a hotărât avizarea favorabilă a proiectului de 
lege supus dezbaterii, aviz pe care îl înaintează Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, 
care este sesizată pe fond. 

De asemenea, vă transmitem şi amendamentele respinse de comisie în 
Anexa nr.1. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituţia României proiectul de lege are un 
caracter de lege ordinară. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,                                      SECRETAR, 

 
                         Dan Ioan Popescu                                   Ioan Bivolaru 
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AMENDAMENTE  RESPINSE 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii  
de plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea  

Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,  
Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe  

şi industriei de apărare 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus Motivaţie  

1. Art.1 – Se aprobă scutirea de la plata taxei pe 
valoarea adăugată, până la 31 decembrie 1998, a 
produselor de tehnică militară, materialelor ,pieselor 
de schimb, componentelor, echipamentelor şi 
aparaturii importate pentru înzestrarea Ministerului 
Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale, Serviciului Român de Informaţii, 
Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de 
apărare, prevăzute în contractele nominalizate în 
anexele nr. 1-5*) la prezenta ordonanţă. 

 

Art.1 – Importurile 
efectuate de către unităţile 
bugetare sunt scutite de la plata 
taxei pe valoarea adăugată, 
dacă acestea sunt efectuate cu 
aprobarea Ministerului de 
resort. 

Autor: dep. Dan Nica 

Plata taxei pe valoarea 
adăugată ce trebuie efectuată de 
către unităţile bugetare la bugetul de 
stat se face din alocaţii bugetare, 
care nu reprezintă o valoare 
adăugată. Se elimină discriminările 
faţă de alte unităţi bugetare, de 
exemplu Ministerul Sănătăţii.         

 
                                             PREŞEDINTE,                                                                       SECRETAR, 
 
                                          Dan Ioan Popescu                                                                     Ioan Bivolaru 

 


