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BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR  
 
 
 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei  
Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României cu care comisia noastră a 
fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. 377 din 2 decembrie 1997. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 
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Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti  04.03.1998 
Nr. 868 

 
 

RAPORT 
 
 
 
 
 

In urma examinării proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei  Guvernului nr. 
26/1993 privind Tariful vamal de import al României în şedinţa din 04 martie 1998, propunem 
ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art.I. pct. 1 litera a) 
 
 
 
 
 
 
“a) ajutoare şi donaţii, cu 
caracter social, umanitar, 
cultural, sportiv, didactic, 
primite de organizaţii sau 
asociaţii nonprofit cu 
caracter umanitar sau 
cultural, ministere şi alte 
organe ale administraţiei 
publice, sindicate şi 
partide politice, 
organizaţii de cult, 
federaţii, asociaţii sau 
cluburi sportive, instituţii 
de învăţământ, fără a fi  

Domnii deputaţi: Bercea Florian, 
Grupul Parlamentar PDSR; 
Moroianu Teodor Gheorghe, Grupul 
Parlamentar PNTCD; 
Constantinescu Dan, Grupul 
Parlamentar PNL, propun 
reformularea textului astfel: 
“a) ajutoare şi donaţii, cu caracter 
social, umanitar, cultural, sportiv, 
didactic, primite de organizaţii, 
fundaţii sau asociaţii nonprofit cu 
caracter umanitar sau cultural, 
ministere şi alte organe ale 
administraţiei publice centrale şi 
locale, sindicate şi partide politice, 
organizaţii de cult, federaţii, 
asociaţii sau cluburi sportive, 
instituţii de învăţământ, fără a fi 
destinate sau a fi folosite pentru 
activităţi ce pot constitui ameninţări 
la siguranţa naţională. 

Pentru definirea mai 
exactă a sferei de 
cuprindere la care se 
referă facilitatea 
vamală. 

    

asupra proiectului de Lege pentru modificarea 
Ordonanţei  Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful 

vamal de import al României 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 destinate sau a fi folosite 
pentru subvenţionarea 
campaniei electorale sau 
a unor activităţi ce pot 
constitui ameninţări la 
siguranţa naţională. 
Fac excepţie de la 
prevederile prezentului 
alineat următoarele 
categorii de bunuri: 
- autovehicule, altele decât 
ambulanţele; 
- alcool şi produse 
alcoolice; 
- tutun şi produse din 
tutun; 
- cafea” 

 
 
 
 
 
 
Fac  excepţie   de  la   prevederile 
prezentului alineat următoarele 
categorii de bunuri: 
- alcool şi produse alcoolice; 
- tutun şi produse din tutun; 
- cafea; 
-autovehicule, altele decât 
ambulanţele, numai pentru 
organizaţii, federaţii sau asociaţii 
nonprofit;” 

 

    
2. Art.I. pct. 2 art. 7 litera d) Comisia propune eliminarea textului Pentru eliminarea 

caracterului de 
generalitate al 
formulării. 
Facilităţi vamale 
pentru astfel de 
echipamente se pot 
promova prin 
Hotărâri 
Guvernamentale în 
funcţie de 
necesităţile anuale. 

    
 
In cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente nu au fost acceptate: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art.I. pct. 2 art. 7 litera e) 
nou 

Domnul deputat Iuliu Păcurariu, 
Grupul Parlamentar PD, propune 
introducerea unui nou text cu 
următorul conţinut: 
“e) – insulină” 

1. Tratamentul cu 
acest produs se 
adesează la o sferă 
largă de bolnavi de 
diabet care este  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

   acoperit integral din 
banii publicii. 

   2. Comisia a respins 
amendamentul având 
în vedere că întreaga 
problematică a 
medicamentelor este 
tratată într-un capitol 
distinct al Tarifului 
vamal de import al 
României şi ruperea 
acestui medicament 
din reglementarea 
generală ar crea 
dificultăţi organelor 
vamale. 
 

 
Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Traian Decebal Remeş 

SECRETAR, 
 

Constantin Teculescu   
 
 
 
 
 
 
Experţi parlamentari: 
Bărdiţă Mariana 
Onete Alexandru 


