
Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Bucureşti,      9.05.2001
Nr.XVIII/2/647

BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Cu adresa nr. 335 din 13 septembrie 1999 Biroul Permanent a sesizat Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci pentru avizare în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu
caracter fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului.

La data de 6 octombrie 1999, Comisia, în urma dezbaterilor, a înaintat raportul
nr. XVIII/2/647 asupra proiectului de Lege susmenţionat.

În şedinţa Plenului Camerei Deputaţilor din data de 20 iunie 2000 s-a hotărât
retrimiterea la Comisie pentru reexaminare.

În şedinţa din 09 mai 2001 Comisia a examinat proiectul de Lege şi a întocmit
raportul anexat.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu



2

Parlamentul  României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci

Prezentul raport înlocuieşte
raportul înaintat cu nr.
XVIII/2/647/6.09. 1999

Bucureşti,         09.05.2001
Nr. 647

RAPORT

In urma reexaminării, în şedinţa din data de 09 mai 2001, Comisia a hotărât ca
proiectul de lege să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu următoarele amendamente:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivare

1. TITLUL

"Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului privind instituirea
unor măsuri cu caracter fiscal şi
îmbunătăţirea realizării şi
colectării veniturilor statului"

Se propune modificarea
titlului astfel:
"Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului privind
instituirea unor măsuri cu
caracter fiscal pentru
îmbunătăţirea realizării şi
colectării veniturilor
statului"

Pentru claritate.

2. Cap. I
Art. I pct. 1
"1. Alineatul (12) al articolului 4
va avea următorul cuprins:

Se elimină. Textul a fost
preluat şi modificat
prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernu-

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 127/1999 privind instituirea unor măsuri cu caracter

fiscal şi îmbunătăţirea realizării şi colectării veniturilor statului
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crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivare

"(12) Cheltuielile efectuate pentru
realizarea bunurilor mobile livrate şi
a bunurilor imobile vândute în baza
unui contract de vânzare cu plata în
rate sunt deductibile la aceleaşi
termene scadente prevăzute în
contractele încheiate între părţi,
proporţional cu valoarea ratei
înregistrate în valoarea totală a
livrării. Prevederile de mai sus se
referă la cheltuielile aferente
veniturilor înregistrate pe baza
facturilor emise după data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe. În
cazul contractelor de leasing, sunt
deductibile ratele la nivelul
cheltuielilor cu amortizarea
corespunzătoare duratei de utilizare
prevăzute de Legea nr. 15/1994, cu
modificările ulterioare, precum şi al
dobânzilor plătite, conform
contractului"

lui nr. 217/1999
pentru modificarea
şi completarea
Ordonanţei
Guvernului nr.
70/1994 privind
impozitul pe profit
şi Legea nr.
189/2001 pentru
aprobarea
Ordonanţei de
urgenţă a
Guvernului nr.
217/1999.
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Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivare

3. Art. I pct. 2
"2. La articolul 4 alineatul (3),
litera d) va avea următorul
cuprins:
"d) sumele utilizate pentru
constituirea sau majorarea
rezervelor şi provizioanelor peste
limita legală, cu excepţia celor
create de bănci în limita a 2% din
soldul creditelor acordate şi a
fondului de rezervă potrivit Legii
nr. 33/1991 privind activitatea
bancară, a rezervelor tehnice ale
societăţilor de asigurare şi
reasigurare create conform
prevederilor legale în materie,
precum şi a fondului de rezervă,
în limita a 5% din profitul
contabil anual, până când acesta
va atinge a cincea parte din
capitalul social.

Se elimină Art. 4 din
Ordonanţa
Guvernului nr.
70/1994, aprobată
şi modificată prin
Legea nr. 73/1996,
republicată în
Monitorul Oficial
al României,
Partea I, nr.
40/1997, a fost
modificat prin
Ordonanţa de
urgenţă a
Guvernului nr.
217/1999 aprobată
prin Legea nr.
189/2001 publicată
în Monitorul
Oficial al
României

Sunt, de asemenea, nedeductibile
sumele utilizate pentru
constituirea sau majorarea
rezervelor de către societăţile de
asigurare şi reasigurare pentru
contractele cedate în reasigurare."

nr.
196/19.04.2001.

4. Art. III
"Aplicarea prevederilor art. 18 lit.
C din Legea nr. 15/1994 privind
amortizarea capitalului imobilizat
în active corporale şi necorporale,
republicată, pentru mijloacele fixe
achiziţionate şi/sau puse în
funcţiune după data intrării în
vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă se suspendă până la data
de 31 decembrie 1999."

Se elimină. Perioada pentru
care textul produce
efecte a fost
depăşită.
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crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie
Motivare

5. Cap. II
Art. V
"Litera a) a articolului 13 din
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 92/1997 privind
stimularea investiţiilor directe,
aprobată şi modificată prin Legea
nr. 241/1998, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
a)scutirea de la plata taxelor
vamale şi de la plata T.V.A. a
importului de bunuri, cu excepţia
autoturismelor, care constituie
aport în natură la capitalul social
al unei societăţi comerciale sau
care reprezintă contribuţia la o
asociaţie în participaţiune ori la o
asociaţie familială, necesară
pentru realizarea obiectivului de
activitate."

Se elimină Prevederile au fost
abrogate prin art.
37 din Ordonanţa
de urgenţă a
Guvernului nr.
17/2000 privind
taxa pe valoarea
adăugată, publicată
în Monitorul
Oficial al
României, partea I,
nr.
113/15.03.2000.
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6. Art. VII
"Asteriscul al doilea din anexa nr.
2 la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 82/1997 privind
regimul accizelor şi al altor
impozite indirecte, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 380 din 29 decembrie
1997, cu modificările şi
completările ulterioare, se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
**) Până la 31 decembrie 1999
accizele la autoturisme de teren
(inclusiv din import, rulate) se
reduc cu 35% în situaţia în care
producătorul utilizează peste 50%
materii prime componente,
subansambluri şi ansambluri din
producţia internă.
După această data se aplică
prevederile legale existente
înainte de intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă."

Se elimină. Ordonanţa de
urgenţă a
Guvernului nr.
82/23.12.1997 a
fost abrogată prin
art. 57 din
Ordonanţa
Guvernului nr.
27/2000 privind
regimul produselor
supuse accizelor,
publicată în
Monitorul Oficial
al României,
Partea I,  nr.
42/31.01.2000.

7. Art. VIII
"Prevederile alineatului 3 al
articolului 9 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 82/1997
privind regimul accizelor şi al
altor impozite indirecte, publicată
în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 380 din 29 decembrie
1997, cu modificările şi
completările ulterioare, se abrogă.

Se elimină. Idem.

8. Art. IX
"Articolul 5 litera a) din
Ordonanţa Guvernului nr.
26/1993 privind Tariful vamal de
import al României, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I,

Se elimină. Textul a fost
modificat şi
completat prin
Ordonanţa de
urgenţă a
Guvernului nr. 188
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(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)
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Motivare

nr. 213 din 21 august 1993, cu
modificările ulterioare, se
completează cu un alineat cu
următorul cuprins:
Se exceptează de la regimul de
scutire de taxe vamale
autovehiculele, altele decât
ambulanţele, primite din import
sub formă de ajutoare şi donaţii."

din 2000 publicată
în Monitorul
Oficial al
României, Partea I,
nr.
561/13.11.2000.

9. Art. X
"Aplicarea prevederilor art. 70 din
Legea nr. 141/1997 privind Codul
vamal al României, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 180 din 1 august
1997, se suspendă până la data de
31 decembrie 1999."

Se elimină Perioada pentru
care textul produce
efecte a fost
depăşită.

Prezentul proiect de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

 PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. ec. Daniel Ionescu

Experţi parlamentari:
Onete Alexandru
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