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AV IZ 
asupraProiectului de Lege pentru aprobarea Programului de sprijin financiar 

acordat cetăţenilor români foşti rezidenţi pe teritoriul României,  
care se întorc în ţară 

 
Comisia pentru comunitățile de români din afara granițelor țării a fost 

sesizată, spre dezbatere în avizare cu Proiectul de Lege pentru aprobarea 

Programului de sprijin financiar acordat cetăţenilor români foşti rezidenţi pe 

teritoriul României, care se întorc în ţară, trimis prin adresa PLx-51/2020. 

 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, adoptă inițiativa legislativă în 

şedinţa din 10 februarie 2020, în condițiileart.75 alin.(2) teza a III-a din Constituția 

României, republicată.   

Potrivit prevederilor art.75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru comunităţile 

http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_1&par1=3#t3c1s3a75


deromâni din afara graniţelor ţării a dezbătut Proiectul de lege  menţionat mai sus, în 

şedinţa din 02 aprilie 2020.  

 Proiectul de lege are ca obiect aprobarea unui Program de sprijin financiar 

acordat cetățenilor români, foști rezidenți pe teritoriul României care se întorc în țară, 

program ce urmează a fi derulat în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2030 și 

care vizează reglementarea unor măsuri de sprijin financiar precum și scutirea pentru 

beneficiarii programului, de la obligația plății impozitului pe venit pentru veniturile 

realizate din salariile pe care aceștia le obțin pe teritoriul României și reducerea cu 50% 

a cotei reprezentând contribuția de asigurări sociale stabilită în sarcina acestor 

beneficiari ai Programului. 

 Membrii Comisiei au examinatproiectul de lege supus avizării, expunerea de 

motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, transmis prin 

adresa cu nr.903/29.10.2019, precum și avizul nefavorabil al Consiliului Economic și 

Social. 

În urma examinării proiectului de lege  şi a opiniilor exprimate, deputații prezenți 

la lucrări au hotărât cumajoritate de voturi, avizarea negativăa proiectului de lege. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

PREȘEDINTE, 
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