
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA PENTRU POLITICĂ 
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PRIVATIZARE  

 Bucureşti,  02.02.2010 
Nr. 21/338 
PL-x 687 

  
AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a 
taxelor, impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri 

de muncă, creşterii economice şi a menţinerii puterii de cumpărare 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea unor măsuri de reducere a taxelor, 
impozitelor şi contribuţiilor sociale în vederea creării de noi locuri de muncă, 
creşterii economice şi a menţinerii puterii de cumpărare, trimis cu adresa                
nr. PL-x 687 din 16 decembrie 2009, înregistrată sub  nr. 21/338 din  17 
decembrie 2009.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în conformitate cu prevederile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a 
din Constituţia României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi  
ale art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din  2 februarie 2010. 

  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ trimis cu adresa 
nr. 885 din 28 iulie 2009 şi punctul de vedere al Guvernului transmis cu adresa 
nr. 2302 din 8 septembrie 2009 prin care nu susţine adoptarea acestei iniţiative 
legislative. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de 
voturi (6 voturi împotrivă), avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

  În raport cu obiectul şi conţinutul său, ce vizează modificarea şi 
completarea unor legi organice, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor organice. 
 
      PREŞEDINTE, SECRETAR,         
     Mihai TUDOSE                                           Cătălin CHERECHEŞ     
 
 Consilier  parlamentar 
Graziella  Segărceanu 
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