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Către, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  
 

AVIZ 
asupra propunerii legislative privind măsuri 

 de stimulare a producţiei industriale şi agricole destinată exportului 
 
 

 În conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind măsuri de stimulare a producţiei 
industriale şi agricole destinată exportului, transmisă cu adresa nr. 353 din 28 decembrie 1998. 
 Prezenta propunere legislativă face parte din categoria legilor ordinare. 

În urma dezbaterilor asupra propunerii legislative sus menţionată, în şedinţa din 19 
ianuarie 1999, membrii Comisiei au hotărât – cu majoritate de voturi - ca aceasta să fie supusă 
spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 
  
Nr. 
Crt. 

Articolul 
(textul iniţial ) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 1(2) Prin producţie 
industrială şi agricolă 
destinată exportului în 
sensul prezentei legi se 
înţelege orice rezultat 
material final al activităţilor 
productive care înglobează 
în valoarea sa un grad 
ridicat de prelucrare realizat 
pe teritoriul României şi 
destinat vânzării în afara 
ţării pe baza unor contracte 
ferme încheiate. 
 

Comisia propune modificarea 
textului astfel: 
“Art. 1(2) Prin producţie 
industrială şi agricolă destinată 
exportului în sensul prezentei legi 
se înţelege orice produs final al 
activităţilor productive indigene 
care au un anumit grad de 
prelucrare realizat pe teritoriul 
României.”  

Se lărgeşte gama 
produselor 
industriale şi 
agricole obţinute în 
ţară şi destinate 
exportului. 

Nr. 
Crt. 

Articolul 
(textul iniţial ) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie 

Motivare 

2. Art. 2 Stimularea producţiei 
industriale şi agricole 

Comisia propune modificarea 
textului astfel: 

Extinderea gamei 
de produse pentru 



destinată exportului se 
realizează prin: 
d) Exceptarea de la plata 
anticipată sau de la 
garantarea plăţii taxelor 
vamale, a comisionului 
vamal şi a T.V.A. pentru 
importurile de completare 
aferente exporturilor care 
conţin minim 60% 
componente de producţie 
românească. 

Art. 2 Stimularea producţiei 
industriale şi agricole destinată 
exportului se realizează prin: 
d) Exceptarea de la plata 
anticipată sau de la garantarea 
plăţii taxelor vamale, a 
comisionului vamal şi a T.V.A. 
pentru importurile de completare 
aferente exporturilor care conţin 
minim 40% componente de 
producţie românească. 

export. 
40% (minimum) 
componente 
româneşti poate să 
amplifice valoarea 
produsului pentru 
export şi care să ne 
intereseze 
financiar.  

 
 
 
 
      Preşedinte,         Secretar, 
 
  Gheorghe Cristea      Victor Neagu 
 
 
 
 
 
 Întocmit:Expert parlamentar, 
    Aneta Simionescu  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


