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AVIZ 

  asupra  Proiectului de Lege  pentru modificarea art. 6 lit. A.i) pct. 6 din 

Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 

 

 În urma examinării Proiectului de Lege  pentru modificarea art. 6 lit. A.i) pct. 6 

din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată propunem ca 

acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele fomulate în Comisia pentru 

cultură, arte, mijloace de informare în masă, care au fost avizate favorabil de  Comisie. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, SECRETAR, 

 

Alexandru SASSU 

 

Puiu HAŞOTTI 
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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru cultură, arte,  

mijloace de informare în masă 

AMENDAMENTE 
la Proiectul de Lege pentru modificarea art. 6 lit A.i) pct. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa 

pe valoarea adăugată 
 

Nr.crt. Textul iniţial Textul propus de Comisie Motivaţie 

0 1 2 3 

1. Titlul: Lege pentru modificarea art. 6 
lit.A.i) pct.6 din Ordonanţa Guvernului nr. 
3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată 
 

  

2.  Articol unic.- Art. 6. lit. A.i) pct.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.3/1992 privind 
taxa pe valoarea adăugată, republicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 
228 din 12 decembrie 1995, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"i)6. editarea, tipărirea şi vânzarea de ziare, 
cu exercitarea dreptului de deducere a taxei 
pe valoarea adăugată aferentă  
cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de 

Articol unic.- Art. 6. lit. A.i) pct.6 din 
Ordonanţa Guvernului nr.3/1992 
privind taxa pe valoarea adăugată, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 228 din 12 
decembrie 1995, se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"i)6. editarea, tipărirea şi vânzarea de 
ziare, reviste, cărţi , manuale şcolare, 
partituri muzicale, realizarea şi 

Pentru a se asigura un 
regim de facilităţi fiscale 
unitar pentru toate 
categoriile de bunuri 
culturale despre care se 
face vorbire în text, 
avându-se în vedere, în 
acelaşi timp, faptul că  
nu se poate instituit un 
regim diferenţiat pentru 
i d t i
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servicii destinate operaţiunilor de mai sus, 
exclusiv activitatea cu caracter de reclamă 
şi publicitate; editarea, tipărirea şi vânzarea 
de cărţi şi reviste, exclusiv activitatea cu 
caracter de reclamă şi publicitate; 
realizarea şi difuzarea programelor de 
radio şi televiziune, cu excepţia celor cu 
caracter de reclamă şi publicitate; 
producţia de filme, cu excepţia celor cu 
caracter de reclamă şi publicitate; 
producţia de medalii, insigne şi monede."  

difuzarea programelor de radio şi 
televiziune, producţia de filme, 
producţia de medalii, insigne şi monede, 
cu exercitarea dreptului de deducere a 
taxei pe valoarea adăugată aferentă 
cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de 
servicii destinate operaţiunilor de mai 
sus, exclusiv activităţile cu caracter de 
reclamă şi publicitate." 

ziare, pe de o arte, şi 
pentru reviste , cărţi sau 
alte bunuri culturale, pe 
de altă parte.  
 

 
SECRETAR, 

 
VICEPREŞEDINTE, 

Puiu HASOTTI Alexandru SASSU 
 

 


