CAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE
privind modificarea şi completarea Legii nr. 240/2013
pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în
Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare
graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului
„Avion multirol al Forţelor Aeriene”

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege.

Articol unic. – Legea nr. 240/2013 pentru realizarea
capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie
iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare
aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene”,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din
22 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
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1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41,
cu următorul cuprins:
„Art. 41. – Prin derogare de la prevederile art. 120 şi 1201 din
Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se datorează
obligaţii fiscale accesorii pentru diferenţele suplimentare de creanţe
fiscale rezultate din regularizarea valorii în vamă a bunurilor importate
în cadrul contractelor de tip LOA atribuite de Guvernul României
potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b).”
2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) În situaţia în care unele produse şi servicii prevăzute a se
achiziţiona potrivit art. 1 alin. (1) lit. b) nu pot fi contractate sau dacă din
punct de vedere economic şi/sau operaţional poate fi justificată achiziţia
din alte surse, ordonatorul principal de credite poate aproba
achiziţionarea acestora potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. a) şi/sau
c), iar fondurile necesare achiziţiilor vor fi asigurate prin deducerea
corespunzătoare a celor estimate a se aloca potrivit anexei pentru
achiziţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b).”
3. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa∗) la prezenta
lege.

∗)

Anexa nu se publică, fiind clasificată, potrivit legii.
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor
în

şedinţa

din

10

iunie

2015,

cu

respectarea

prevederilor

art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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