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În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 
aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi 
economice autorizate, transmis cu adresa nr. PL-x 641 din 4 decembrie 2019, înregistrată                           
sub nr. 4c-1/246 din 5 decembrie 2019.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă                    
în şedinţa din 2 decembrie 2019. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată,                                   
şi ale art. 91 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 iniţiativa legislativă menţionată mai sus pe parcursul mai 
multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se în şedinţa din 4 februarie 2020. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri,                      
transmis cu adresa nr. 896 din 24 octombrie 2019 și avizul nefavorabil al Consiliului 
Economic și Social, transmis cu adresa nr. 5239 din 10 octombrie 2019. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că inițiativa legislativă nu se justifică întrucât nu respectă  
dispozițiile art. 138 alin. (5) din Constituţia României, republicată, care prevăd că                        
,,nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”. 
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Faţă de considerentele menționate mai sus, membrii Comisiei pentru p olitică 
economică, reformă şi privatizare au hotărât, cu unanimitate de voturi,                                      
avizarea nefavorabilă a proiectului de lege. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din categoria                 
legilor ordinare. 
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