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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

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

Ordonanţei Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la

plata datoriei vamale, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond cu adresa

Biroului Permanent nr.485 din 2 septembrie 2003.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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RAPORT

Cu adresa nr.485 din 2 septembrie 2003, Biroul Permanent, conform art.89 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Comisiei pentru sănătate şi familie,
Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, precum şi
avizul Consiliului Legislativ.

La lucrările comisiei au participat 23 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare scutirea de la plata drepturilor de

import sau a drepturilor de export pentru unele bunuri introduse sau scoase din ţară, în
conformitate cu prevederile comunitare.

In urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului
nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, în şedinţa
din 17 septembrie 2003, comisia a hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege să
fie supus spre dezbatere şi adoptare Plenului Camerei Deputaţilor, cu următoarele
amendamente:

AMENDAMENTE ADMISE

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele
amendamente:

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie Motivare

1. Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa Guvernului
nr.59/2003 privind unele
categorii de bunuri scutite de la
plata datoriei vamale, adoptată
în temeiul art.1 pct.II poz.2 din
Legea nr.279/2003 privind
abilitarea Guvernului de a emite
ordonanţe.

Se propune reformularea
textului după cum urmează:
„Articol unic. – Se aprobă
Ordonanţa Guvernului nr.59 din
22 august 2003 privind unele
categorii de bunuri scutite de la
plata datoriei vamale, adoptată
în temeiul art.1 pct.II.2 din
Legea nr.279/2003 privind
abilitarea Guvernului de a emite

Pentru
respectarea
normelor de
tehnică
legislativă.

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.59/2003 privind unele categorii de bunuri

scutite de la plata datoriei vamale
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Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie Motivare

ordonanţe, publicată în
Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.615 din
29 august 2003, cu
următoarele modificări:”

2. Articolul 135.

Art.135. - Prezenta ordonanţă
intră în vigoare la 90 de zile de
la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, cu
excepţia art.28-31 şi art.45-49
care intră în vigoare la 1
ianuarie 2006.

1. Articolul 135 va avea
următorul cuprins:
„Art.135. - Prezenta ordonanţă
intră în vigoare la 90 de zile de
la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I.”

Autor:
- Comisia pentru buget, finanţe
şi bănci;
 - dl. deputat Florin Georgescu
– PSD.

Modificarea
textului are în
vedere
accelerarea
procesului de
armonizare
legislativă,
conform
angajamentului
asumat de
România în
cadrul
negocierilor
purtate cu
experţii
Comisiei
Europene în
cadrul
Capitolului 25 –
Uniunea vamală.

3. Articolul 136.alineatul (1) lit.b)

„Art.136. - (1) La data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe se
abrogă:
……………………………….
b) pct.1 lit.d), pct.8, scutirea de
la plata taxelor vamale acordată
persoanelor care îşi stabilesc
domiciliul definitiv în România
prevăzută la pct.9, pct.16
paragraful 2 din anexa nr.6 la
Regulamentul de aplicare a
Codului vamal al României,
aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.1114/2001,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.735 din
19 noiembrie 2001, cu
modificările ulterioare;”

2. La art.136 alineatul (1) lit.b)
va avea următorul cuprins:
„Art.136. - (1) La data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe se
abrogă:
……………………………….
b) Anexa nr.6 la Regulamentul
de aplicare a Codului vamal al
României, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.1114/2001, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.735 din 19
noiembrie 2001, cu modificările
ulterioare, precum şi orice alte
dispoziţii contrare.”

Autor: Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci.

Idem.

4. Articolul 136 alineatul (2)

(2) Începând cu data de 1
ianuarie 2006 se abrogă:

3. Alineatul 2 al articolului 136
va avea următorul cuprins:
„(2) Începând cu data de 1
ianuarie 2006 se abrogă:

Prevederea de la
lit.d) a fost
preluată la
art.136 alin.(1)
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Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie Motivare

a) art.173 alin.(3) din Legea
învăţământului nr.84/1995,
republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.606
din 10 decembrie 1999, cu
modificările şi completările
ulterioare;
b) art.70 alin.(7) din Legea
bibliotecilor nr.334/2002,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.422 din
18 iunie 2002;
c) art.88-90 din Legea
nr.141/1997 privind Codul
vamal al României, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.180 din 1 august
1997, cu modificările ulterioare;
d) anexa nr.6 la Regulamentul
de aplicare a Codului vamal al
României, aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr.1114/2001, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.735 din 19
noiembrie 2001, cu modificările
ulterioare, precum şi orice alte
dispoziţii contrare.”

a) art.173 alin.(3) din Legea
învăţământului nr.84/1995,
republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.606
din 10 decembrie 1999, cu
modificările şi completările
ulterioare;
b) art.70 alin.(7) din Legea
bibliotecilor nr.334/2002,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.422 din
18 iunie 2002;
c) art.88-90 din Legea
nr.141/1997 privind Codul
vamal al României, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.180 din 1 august
1997, cu modificările
ulterioare.”

Autor: Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci.

lit.b).

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următorul amendament:

AMENDAMENT RESPINS

Nr.
crt.

Text iniţial Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivare

1. Art.65 alin.(1)
„(1) Instrumentele şi aparatele
destinate pentru cercetare
medicală, stabilirea de
diagnostice medicale sau pentru
realizarea tratamentului
medical, care sunt donate de
către o organizaţie caritabilă sau
filantropică sau de către o
persoană privată unei autorităţi,
unui spital sau unei instituţii de
cercetare medicală desemnată
de Ministerul Sănătăţii să

Articolul 65 alin.(1) se
reformulează după cum
urmează:
„(1) Instrumentele şi
aparatele destinate pentru
cercetarea medicală,
stabilirea de diagnostice
medicale sau pentru
realizarea tratamentului
medical destinate unei
autorităţi din domeniul
sănătăţii, spitalelor sau
instituţiilor de cercetare

a) Argumente pentru
susţinerea
amendamentului:
Având în vedere
situaţia financiară
gravă cu care se
confruntă, în prezent,
sistemul sanitar din
România se impune
o reglementare
nerestrictivă,
indiferent de
modalitatea de
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Nr.
crt.

Text iniţial Amendamentul propus şi
autorul acestuia

Motivare

primească astfel de bunuri în
scutire, sau care sunt
achiziţionate de asemenea
autorităţi din domeniul sănătăţii,
de spitale sau de instituţii de
cercetare medicală, în întregime
din fonduri primite de la o
organizaţie caritabilă sau din
contribuţii voluntare, sunt
scutite de la plata drepturilor de
import în următoarele condiţii:
a) donaţia instrumentelor sau
aparatelor în cauză să nu fie
însoţită de nici un fel de
obligaţie de plată;

medicală sunt scutite de la
plata drepturilor de
import.”

Autor: - Comisia pentru
sănătate şi familie.

intrare în posesie,
asupra acestor bunuri
destinate ocrotirii
sănătăţii populaţiei.

b) Argumente pentru
respingerea
amendamentului:
Contravine
prevederilor
legislaţiei de
armonizare cu
reglementările
comunitare.

b) donatorul să nu fie în nici un
fel legat de producătorul
instrumentului sau aparatului
pentru care este solicitată
scutirea.”

La lucrările comisiei au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi
52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice,
domnul director adjunct Hură Mihai, precum şi doamnele Tomi Valeria şi Popa Liliana,
care au susţinut forma rezultată din prezentul raport.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

          Experţi parlamentari:
          Onete Alexandru
          Măţan Ofelia


