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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind regimul special maritim, trimisă cu adresa nr. 
Pl-x 259 din 9 mai 2011, înregistrată cu nr.31/414 din 11 mai 2011. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat, în şedinţa din 4 mai 2011, în calitate de 
primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea regimului special pentru 
activitatea de transport maritim internaţional, în scopul asigurării condiţiilor de redresare, 
modernizare, înnoire şi dezvoltare a flotei maritime comerciale româneşti, al creşterii prestigiului 
pavilionului românesc pe piaţa internaţională a transportului maritim şi al atragerii de noi surse la 
bugetul de stat. Propunerea legislativă instituie o schemă de ajutor de stat prin care se acordă reduceri 
la plata taxelor în beneficiul companiilor de navigaţie maritimă. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă 
în şedinţa din 24 mai 2011. 

Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
punctul de vedere al Guvernului României transmis cu adresa nr.274 din 8 februarie 2011, conform 
căruia Guvernul nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative şi avizul favorabil, cu observaţii 
şi propuneri, al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.1383 din 24 noiembrie 2010. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative, întrucât adoptarea acesteia ar determina influenţe 
financiare suplimentare asupra bugetului general consolidat iar iniţiatorii nu au indicat mijloacele 
financiare necesare pentru acoperirea creşterii cheltuielilor, potrivit prevederilor art.138 alin.(5) din 
Constituţia României, republicată, ale art.15, alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, 
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 
nr.69/2010. Iniţiatorii propunerii legislative au obligaţia să prezinte declaraţia potrivit căreia aceste 
majorări sunt compatibile cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-
bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 
                              PREŞEDINTE,                                SECRETAR, 
                                 Daniel Buda                                    Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
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