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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra propunerii legislative privind

impunerea taxelor vamale de export la unele materii prime, cu care comisia noastră a

fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr.P.l. 678 din 3 februarie 2004.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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Cu adresa nr.P.l. 678 din 3 februarie 2004, Biroul Permanent, conform art.89 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci cu propunerea legislativă privind impunerea taxelor vamale de
export la unele materii prime.

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ.
La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 26 membri ai comisiei.
Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului

juridic privind stabilirea taxelor vamale de export la două categorii de materii prime: masă
lemnoasă cu grad scăzut de prelucrare şi fier vechi şi materiale neferoase.

De asemenea, prin această iniţiativă se propune ca sumele obţinute din aceste taxe să
fie virate în Fondul pentru mediu.

Potrivit prevederilor constituţionale, propunerea legislativă face parte din categoria
legilor ordinare.

In urma examinării propunerii legislative privind impunerea taxelor vamale de export
la unele materii prime, în şedinţa din 18 februarie 2004, comisia a hotărât, cu unanimitate de
voturi, respingerea, întrucât adoptarea acesteia ar reprezenta o barieră în calea comerţului,
deoarece încalcă prevederile Acordului european instituind o asociere între România şi
Comunitatea Europeană şi statele membre ale acestora, semnat la Bruxelles la 1 februarie
1993, ratificat prin Legea nr.20/1993, potrivit căreia, de la data intrării în vigoare a acestuia,
în comerţul dintre România şi Comunitate nu vor fi introduse noi taxe vamale la import sau
la export sau taxe cu efect echivalent, iar cele care se aplică nu vor fi majorate.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

 Experţi parlamentari:
               Onete Alexandru

asupra propunerii legislative privind impunerea taxelor
vamale de export la unele materii prime
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