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                                                                                                   Nr. 99/XVIII/3 
 
 

A V I Z 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă  

a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea art.7 din  Ordonanţa  
Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.86 şi 102 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, comisia noastră a fost sesizată  cu adresa nr.99 din 

29.03.1999 pentru dezbaterea, în procedură de urgenţă, a acestui proiect de lege. 

În cadrul şedinţei din data de 30.05.1999 comisia a examinat proiectul 

de lege supus dezbaterii şi a l-a avizat favorabil, cu un amendament admis, care se 

regăseşte în anexa nr.1, aviz pe care îl înaintează Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci. 

Conform art.74 alin.(2) din Constituţia României, acest act normativ 

face parte din categoria legilor ordinare. 

 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 

Dan Ioan Popescu   Istvan Antal 
 
 
 
 
 Exp.parlam. 
Viorela Gondoş 

 



 2

Parlamentul  României 
Camera  Deputaţilor 

Comisia pentru industrii si servicii 
    
                                                                                                       Anexa nr.1 

 

A M E N D A M E N T E      A D M I S E 
la proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/1999 pentru modificarea  

art.7 din  Ordonanţa Guvernului nr.26/1993 privind Tariful vamal de import al României. 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial  Text propus 
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Art.7 - De asemenea, este scutit de taxe 

vamale importul următoarelor categorii de 
bunuri: 

- bunurile de origine română; 
- bunurile reparate în străinătate sau 

bunurile care le înlocuiesc pe cele 
necorespunzătoare calitativ, returnate 
partenerilor externi în perioada de garanţie; 

- bunurile care se înapoiază în ţară ca 
urmare a unei expedieri eronate. 

 

Nemodificat   
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0 1 2 3 
2. - bunurile din import, destinate a fi 

utilizate de asociaţii familiale şi unităţi din 
sectorul meşteşugăresc, agricol şi al 
industriei mici, în cadrul unor programe şi 
acţiuni de ajutorare şi dezvoltare a 
activităţilor, finanţate de către guvernele 
străine în baza unor acorduri sau tratate 
încheiate cu România. 

- bunurile din import, destinate a fi 
utilizate de întreprinderi mici şi 
mijlocii, asociaţii familiale şi unităţi din 
sectorul meşteşugăresc, agricol şi al 
industriei, în cadrul unor programe şi 
acţiuni de ajutorare şi dezvoltare a 
activităţilor, finanţate de către guvernele 
străine în baza unor acorduri sau tratate 
încheiate cu România. 

Dep.Robert Raduly 
Dep.Dan Ioan Popescu 
Dep.Istvan Antal 
 

Reformulare în 
concordanţă cu termenii 
utilizaţi de legislaţia din 
România. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                                                    SECRETAR, 
 

                                       Dan Ioan Popescu                                                                   Istvan Antal 
 
 
 
 
 
 
 
Exp. parlam. 
Viorela Gondoş 


