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A V I Z 

asupra propunerii legislative pentru completarea art.20 din Legea 
nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată. 

 
În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare,  cu propunerea legislativă pentru completarea art.20 din 
Legea nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată,  trimisă cu adresa nr.373 din 
22 septembrie 2003, înregistrată sub nr.31/976 din  23  septembrie 2003. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
comisia a dezbătut propunerea legislativă, menţionată mai sus, în şedinţa din  1 
octombrie 2003. 
  În urma examinării propunerii legislative, a avizului Consiliului 
Legislativ şi a punctului de vedere al Guvernului, transmis cu adresa 
nr.5481/DRP/12.09.2003, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, să 
avizeze negativ această iniţiativă legislativă pentru  următoarele considerente: 

- cota taxei pe valoarea adăugată de 4%, propusă de iniţiatori 
pentru medicamentele de uz uman din producţia internă sau din import, contravine 
dispoziţiilor Directivei a VI-a a  Consiliului Comunităţii Economice Europene, 
potrivit căreia există posibilitatea aplicării a 1-2 cote reduse a taxei pe valoarea 
adăugată, dar nu mai mici de 5% pentru bunurile şi serviciile prevăzute în anexa H 
la directivă,  în care se regăsesc şi medicamentele; 

- reintroducerea unor cote reduse a taxei pe valoarea adăugată 
trebuie însoţită  de măsuri care să asigure acoperirea influenţelor asupra veniturilor 
bugetare. Ca atare, o astfel de măsură s-ar putea lua numai la data începerii unui 
nou an bugetar; 

- Guvernul României are în vedere, prin proiectul noului Cod fiscal 
ce cuprinde dispoziţii care sunt armonizate cu prevederile legislaţiei comunitare în 
domeniu, aplicarea unei cote reduse a taxei pe valoarea adăugată de 9% pentru o 
serie de  bunuri şi servicii, care includ şi medicamentele. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea unei 
legi organice, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. 
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