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Parlamentul  României
Camera  Deputaþilor

Comisia pentru industrii si servicii

                                                             Bucureºti, 07.10.1998
                                                                                           Nr. 825/XVIII/3

A V I Z
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de Urgenþã

nr.24/1998 privind regimul Zonelor Defavorizate

Cu adresa nr.297/05.10.1998, Secretarul General al Camerei Deputaþilor
a trimis Comisiei pentru industrii ºi servicii, în vederea dezbaterii ºi avizãrii,
proiectul de lege menþionat mai sus.

În ºedinþa din 7 octombrie 1998, Comisia pentru industrii ºi servicii a
examinat acest proiect de lege ºi a hotãrât, cu majoritate de voturi, sã îl avizeze
favorabil cu amendamente cuprinse în anexã.

Conform art.74 alin.(2) din Constituþia României proiectul de lege supus
dezbaterii are caracter de lege ordinarã.

PREªEDINTE,                                      SECRETAR,

        Dan Ioan Popescu                                    Istvan Antal

    Exp.parlam.
Cristina Bãlãnescu
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAÞILOR

Comisia pentru industrii si servicii
Tel : 313.66.43.  Fax : 315.34.01.

                          Anexa

A M E N D A M E N T E         A D M I S E
la proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþ ei de Urgenþ ã 24/1998

 privind regimul Zonelor Defavorizate

Nr.
crt.

Text articol proiect de
lege

Amendament propus
Autorul

Motivaþie

1. Art.1 a) au
structuri productive
monoindustriale care în
activitatea zonei,
mobilizeazã mai mult de
50% din populaþia
salariatã;

Art.1 a) au structuri
productive monoindustriale
care în activitatea zonei,
mobilizeazã mai mult de 50%
din populaþia salariatã dar nu
mai puþin de 30% din populaþia
ariei respective;

Dep.Romulus Moucha

Poate exista situaþia în care o comunã are
800 – 1000 locuitori, din care 70-80 persoane
sunt salariaþi, ce lucreazã (monoindustrial) ºi sunt
la un moment dat în situaþia de a fi restructuraþi,
iar restul populaþiei, cu gospodãrii proprii, cu un
cert nivel de viaþã nu poate fi de fapt o zonã
defavorizatã, în sensul prezentei ordonanþe.

2. Art.1 d) rata
ºomajului depãºeºte cu
25% rata ºomajului la
nivel naþional;

Se eliminã
Dep.Robert Raduly

Astfel, practic, se poate ajunge printr-o
dinamicã nefavorabilã a acestui singur indicator
la stabilirea ca zonã defavorizatã în etape a
întregii Românii.
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3. Art.1 e) sunt lipsite de mijloace

de comunicaþii ºi infrastructura este
slab dezvoltatã.

Art.1 e) sunt zone izolate lipsite
de mijloace de comunicaþii ºi
infrastructura este slab dezvoltatã.

Dep.Dan Nica
Dep.Dan Ioan Popescu

Pentru o precizie mai
bunã ºi identificarea clarã
a zonelor care beneficiazã
de prevederile legii.

4. Art.5 (1) Societãþile comerciale,
persoane juridice române, precum ºi
întreprinzãtorii particulari sau
asociaþiile familiale, autorizate
conform Decretului – Lege nr.54/1990
privind organizarea ºi desfãºurarea
unor activitãþi economice pe baza
liberei iniþiative, înfiinþate dupã data
declarãrii Zonei Defavorizate, cu sediul
social în aceasta ºi desfãºurându-ºi
activitatea în zonã, pot beneficia,
diferenþiat pe zone defavorizate, pentru
investiþiile noi realizate în aceastã
zonã, de una sau mai multe dintre
urmãtoarele facilitãþi:

Art.5 (1) Societãþile comerciale,
persoane juridice române, precum ºi
întreprinzãtorii particulari sau asociaþiile
familiale, autorizate conform Decretului
– Lege nr.54/1990 privind organizarea ºi
desfãºurarea unor activitãþi economice
pe baza liberei iniþiative, cu sediul social
în aceasta ºi desfãºurându-ºi activitatea
în zonã, pot beneficia, diferenþiat pe
zone defavorizate, pentru investiþiile noi
realizate în aceastã zonã, de una sau mai
multe dintre urmãtoarele facilitãþi:

Dep.Nicolae Dãrãmuº
Dep.Dan Ioan Popescu

Nu putem lãsa sã se
desfãºoare o concurenþã
neloialã între agenþii
economici noi ºi cei mai
vechi înfiinþaþi.

5. Art.5 (1) a) restituirea în
totalitate a taxelor vamale pentru
maºinile, utilajele, instalaþiile,
echipamentele, mijloacele de transport
– altele decât autoturisme -, know-how,
alte bunuri amortizabile care se importã

Art.5 (1) a) restituirea în totalitate
a taxelor vamale pentru maºinile,
utilajele, instalaþiile, echipamentele,
mijloacele de transport – altele decât
autoturisme -, alte bunuri amortizabile
care se importã în vederea efectuãrii ºi

Dificil de apreciat
în vamã ºi poate genera
evaziune fiscalã ºi pentru
corelare cu Codul vamal.
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în vederea efectuãrii ºi derulãrii de
investiþii în zonã, precum ºi pentru
materiile prime, peisele de schimb
ºi/sau componentele importate,
necesare realizãrii producþiei proprii în
zonã, pe mãsura prezentãrii cãtre
unitãþile teritoriale ale Ministerului
Finanþelor a documentelor care atestã
valorificarea producþiei, de cãtre
agenþii economici. Sumele necesare
restituirii cãtre agenþii economici din
zonã a taxelor vamale plãtite, vor fi
puse la dispoziþia acestora de
Ministerul Finanþelor prin unitãþile sale
teritoriale;

derulãrii de investiþii în zonã, precum ºi
pentru materiile prime, peisele de
schimb ºi/sau componentele importate,
necesare realizãrii producþiei proprii în
zonã, pe mãsura prezentãrii cãtre
unitãþile teritoriale ale Ministerului
Finanþelor a documentelor care atestã
valorificarea producþiei, de cãtre agenþii
economici. Sumele necesare restituirii
cãtre agenþii economici din zonã a
taxelor vamale plãtite, vor fi puse la
dispoziþia acestora de Ministerul
Finanþelor prin unitãþile sale teritoriale;

Dep.Dan Nica

6. Art.6 a) tarife reduse pentru
transportul auto, pe cãi navigabile sau
pe calea feratã;

Art.6 a) tarife reduse pentru
transportul auto, pe cãi navigabile sau pe
calea feratã cu 50%;

Dep.Dan Ioan Popescu

Pentru claritate ºi
cuantificarea reducerii
tarifelor.

7. Art.6 b) reducerea impozitului
pe venit cu pânã la 50%;

Art.6 b) reducerea impozitului pe
venit cu 50%;

Dep. Dan Ioan Poescu

Pentru claritate.
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8. Art.7 Facilitãþile prevãzute de

prezenta ordonanþã de urgenþã se
acordã pentru societãþile comerciale,
persoane juridice române, precum ºi
pentru întreprinzãtorii particulari sau
asociaþii familiale, autorizate conform
Decretului – Lege nr.54/1990, cu sediul
social ºi care îºi desfãºoarã activitatea
în aceastã zonã, dacã prin investiþia
realizatã, se creazã noi locuri de muncã
pentru forþa de muncã neocupatã sau
pentru membrii familiei acestora, care
domiciliazã în Zona Defavorizatã.

Art.7 Facilitãþile prevãzute de
prezenta ordonanþã de urgenþã se acordã
pentru societãþile comerciale, persoane
juridice române, precum ºi pentru
întreprinzãtorii particulari sau asociaþii
familiale, autorizate conform Decretului
– Lege nr.54/1990, cu sediul social ºi
care îºi desfãºoarã activitatea în aceastã
zonã, dacã prin investiþia realizatã, se
creazã noi locuri de muncã pentru forþa
de muncã neocupatã, care domiciliazã în
Zona Defavorizatã.

Dep.Dan Nica
Dep.Florentin Sandu

Pentru aplicarea
rapidã a prevederilor legii
ºi eliminarea birocraþiei în
stabilirea persoanelor la
care se referã legea ºi
oricum membrii familiei
dacã nu au servici sunt
“neocupaþi”.

9. Art.8 (3) Agenþii economici care
au beneficiat de scutire de plata
impozitului pe profit conform
legislaþiei în vigoare pânã la data
intrãrii în vigoare a prezentei ordonanþe
de urgenþã, nu beneficiazã de
facilitãþile prevãzute la art.5 ºi 6.

Se eliminã
Dep.Robert Raduly

Se creazã o
concurenþã neloialã la
nivelul zonei defavorizatã,
entitãþile economice deja
existente fiind astfel
“pedepsite” pentru simplul
fapt cã ele existã.
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10. Art.11 (1) Utilizarea totalã sau

parþialã a sumelor aferente facilitãþilor
acordate, fãrã respectarea termenelor ºi
destinaþiei acestora, se constatã de cãtre
organele de control abilitate, potrivit
legii.

Art.11 (1) Utilizarea totalã sau
parþialã a sumelor aferente facilitãþilor
acordate, fãrã respectarea termenelor ºi
destinaþiei acestora, se constatã ºi se
sancþioneazã de cãtre organele de
control abilitate, potrivit legii.

Dep.Dan Nica
Dep.Florentin Sandu

Precizarea sancþio-
nãrii pentru încãlcarea
prevederilor legale.

                                            PRE ªEDINTE,                                                       SECRETAR,

                                         Dan Ioan Popescu                                                      Istvan Antal

Exp.parlam.
       Cristina Bãlãnescu


