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                                             PARLAMENTUL  ROMÂNIEI                   

CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ          COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE                    COMISIA PENTRU BUGET, 
ȘI IMUNITĂȚI                                                      PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI      FINANȚE ȘI BĂNCI 
Nr.4C-11/1087/2017                                              Nr.4c-7/507/2019                                                             Nr.4c-2/868/2019 
București, 9 martie 2020 
 

Pl x. 453/2017/2019 
 

   Către, 
 

BIROUL PERMANENT AL 
CAMEREI DEPUTATILOR  

 
 
 

 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL COMUN asupra proiectului de Lege 

privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, 

construcţii edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate, trimis, 

spre dezbatere în fond, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei 

pentru administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru buget, 

finanțe și bănci, în fond, în vederea reexaminării și depunerii unui raport, ca 

urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.393 din 5 iunie 2019, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.581 din 16 iulie 2019,  cu adresa nr. 

PL.x 453 /2017/2019 din 28 octombrie 2019.  

 

         PREȘEDINTE                    PREȘEDINTE                           PREȘEDINTE 

       Nicușor HALICI                Angelica FĂDOR                         Sorin LAZĂR 

 
    

florica.manole
Conf cu originalul
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                                                                            PARLAMENTUL ROMÂNIEI                           

                                                                              CAMERA DEPUTAŢILOR 

   
    COMISIA JURIDICĂ, DE DISCIPLINĂ                    COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE                       COMISIA PENTRU BUGET, 
                    ȘI IMUNITĂȚI                                         PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI                       FINANȚE ȘI BĂNCI 
    Nr.4C-11/1087/2017                                                  Nr.4c-7/507/2019                                                                      Nr.4c-2/868/2019 
                                                                                           
Bucureşti, 9 martie 2020 
 

 
RAPORT COMUN 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii 

edificate pe acestea şi anumitor activităţi economice autorizate 

 
 În conformitate cu prevederile art. 134 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul Permanent al 

Camerei Deputaților, ca urmare a Deciz iei Curții Constituționale nr.393 din 5 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr.581 din 16 iulie 2019, a hotărât retrimiterea la Comisia juridică, de disciplină și imunități , la Comisia 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și la Comisia pentru buget, finanțe și bănci  a Legii privind unele 
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măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor activități econo mice 

autorizate, trimisă prin adresa nr.Pl.x 453/2017/2019 din data de 28 octombrie 2019. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Camera  Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins legea în ședința din 2 decembrie 2019. 

Curtea Constituţională, prin Decizia nr.393 din 5 iunie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.581 

din 16 iulie 2019, a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal și al Grupului Uniunii Salvați România asupra Legii privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil 

anumitor terenuri, construc ții edificate pe acestea și anumitor activități economice autorizate. 

 Legea are ca obiect de reglementare prevederea instituirii unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei anumite categorii 

de terenuri, construcţiilor edificate pe acestea şi activităţilor economice aferente. Astfel, sunt avute în vedere insulele, grindurile 

şi alte suprafeţe de uscat, cu potenţial de exploatare economică, rezultate prin acţiuni sau modificări naturale ale teritoriului ori 

prin lucrări de amenajare hidrotehnică şi care fac parte din domeniul public al statului. Sunt exceptate de la aplicabilitatea 

dispoziţiilor introduse prin prezentul act normativ, terenurile care intră sub incidenţa Legii nr.82/1993 privind constituirea 

Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”,terenurile care au regim de arie naturală protejată, terenurile aflate în parcuri urbane şi în 

zone de agrement intravilan, terenurile inundabile, terenurile folosite pentru exploataţii agricole sau piscicole, precum şi 

terenurile în privinţa cărora există deja un regim fiscal derogatoriu. De asemenea, intră sub incidenţa propunerii de act normativ 

şi construcţiile civile edificate pe terenurile mai sus amintite, în măsura în care sunt utilizate exclusiv pentru activităţile 

economice prevăzute la art.7 din proiect, şi anume cele aferente producţiei de energie regenerabilă, turism, agrement, alimentaţie 

publică, comerţ cu amănuntul, jocuri de noroc, precum şi servicii conexe acestora. 
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           În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci,şi-

au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

  În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru 

buget, finanțe și bănci  și-au desfășurat lucrările în data de 27 noiembrie 2019. La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci au fost prezenți  21 deputaţi, din totalul de 27 de membrii. 

 În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului  și-au desfășurat lucrările în data de 4 februarie 2020. La lucrările Comisiei 

pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost prezenți  deputaţi, conform listei de prezență. 

 La dezbaterile din cadrul Comisiei pentru administrație publică  și amenajarea teritoriului   a participat în calitate 

de invitat în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Cătălin Iapă, Secretar 

de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei juridice, de 

disciplină și imunități  și-au desfășurat lucrările în data de 9 martie 2020.  Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

au participat la dezbateri conform listei de prezență.  

În urma dezbaterii și a opiniilor formulate, membrii Comisiilor  au hotărât, cu unanimitate de voturi respingerea  Legii 

privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor 

activităţi economice autorizate, deoarece în conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr.308/2012 și nr.619/2016, când o 

lege este declarată neconstituțională în ansamblul său înainte de promulgare, aceasta își încheie procesul legislativ. Cu privire la 

efectele Deciziei nr.619/2016,  "Curtea reține că în jurisprudența sa, a statuat că atunci când, în cadrul controlului a  priori de 
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constituționalitate, constată neconstituționalitatea unei legi în ansamblul său, pronunțarea unei astfel de decizii are un efect 

definitiv cu privire la acel act normativ, consecin ța fiind încetarea procesului legislativ în privința respectivei reglementări.". 

 În raport de obiectul şi conţinutul său,  legea face parte din categoria legilor ordinare. 

 

 

 
     PREȘEDINTE,                        PREȘEDINTE,                                       PREȘEDINTE,                                         

           Nicușor HALICI                                    Angelica FĂDOR                                       Sorin LAZĂR 

 

                                SECRETAR,                                        SECRETAR,                                          SECRETAR, 

                   Aida-Cristina CĂRUCERU                    Constantin ȘOVĂIALĂ                                 Andrei POP 

 

   

                      Consilier parlamentar,                                                                                                      Consilier parlamentar,                                                                                 Consilier parlamentar, 
                         Alexandra Mușat                                                                                                              Elena Hrincescu                                                                                                  Iulia Cazan 
                      


