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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică,  reformă şi privatizare a 
fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind stabilirea 
nivelului redevenţelor petroliere şi miniere din România şi utilizarea sumelor provenite 
din exploatarea resurselor, transmisă cu adresa nr. Pl-x 292 din 23 martie 2015, 
înregistrată sub nr. 4c-1/105 din 24 martie  2015.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 18 martie 2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale               
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,               
Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, membrii Comisiei au dezbătut propunerea legislativă menţionată mai sus în 
şedinţa din 20 octombrie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi 
propuneri, transmis cu adresa nr. 1356 din 17 decembrie 2014. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au constatat faptul că, inițiativa legislativă nu se justifică întrucât 
instituirea bugetului pentru dezvoltare, definit ca fiind un ,,buget distinct bugetului de 
stat" contravine prevederilor art. 138 alin. (l) din Constituţia României, republictă, 
potrivit cărora ,,bugetul public naţional cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat şi bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale judeţelor”. 

Faţă de cele prezentate mai sus, membrii Comisiei pentru politică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,                
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 
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În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
                   PREŞEDINTE                                       SECRETAR  
    
                   Horia GRAMA                                                          Cornel ITU 
 
 
 
 
 
       Consilier parlamentar 
                      Alina Hodivoianu 
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