
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru politică  economică, 
 reformă şi privatizare 

 Bucureşti,  
Nr. 21/230/14.06.2006  

   
 

 
C ă t r e, 

 
     BIROUL  PERMANENT  AL 

     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra propunerii legislative de 

modificare a Legii nr. 20/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 545/1998, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

  

PREŞEDINTE, 
 

MIHAI  TUDOSE 

Administrator
Original



 

 

R  A  P  O  R  T 
asupra propunerii legislative de modificare a Legii nr. 20/1999 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor 

defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 545/1998, Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională (PLx 368/2006) 

 
 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 în fond cu propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 20/1999 

pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul 

zonelor defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 545/1998, Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

  La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

1) avizul  negativ nr. 309/18.05.2006 al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci; 

2) avizul  negativ nr. 23/84/17.05.2006 al Comisiei pentru industrii şi servicii; 

 3) avizul favorabil nr. PLx 368/07.06.2006 al Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi; 

4) avizul favorabil nr. 1423/17.10.2005 al Consiliului Legislativ  şi s-a ţinut cont 

de recomandările făcute de consiliu. 

 

              Propunerea legislativă vizează modificarea Legii nr. 20/1999 pentru modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Se consideră că, datorită 

instabilităţii în legislaţia privind regimul zonelor defavorizate, ca urmare a modificărilor 

care au avut loc după anul 1998 şi care se regăsesc în Codul Fiscal, s-a ajuns ca în mod 

real să nu mai existe facilităţile acordate iniţial prin OUG nr. 24/1998. 

Ca urmare, iniţiatorii consideră că prevederile legale trebuiesc modificate, iar sumele 

aferente facilităţilor acordate pe dublul perioadei de care au beneficiat în mod real, să fie 

stabilite numai în funcţie de perioada efectivă în care aceste societăţi au activat. 



La dezbaterea proiectului de lege au participat, în conformitate cu art. 54 şi 55 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, reprezentanţii Ministerului Economiei şi 

Comerţului: doamna Magdalena Niculescu– director general, Ministerului Finanţelor 

Publice: domnul Gheorghe Marinescu – şef serviciu. 

 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei au examinat acest proiect de lege în şedinţa din data 14 iunie 2006. 

       Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor 

art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

           La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 24 membri ai 

comisiei. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu  24 de voturi din voturile celor prezenţi ( din 

totalul de 24 de voturi). 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 18 aprilie  2006. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a 

hotărât cu 23 de voturi pentru şi un vot împotrivă să propună plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea  propunerii legislative de modificare a Legii nr. 20/1999 pentru 

modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor 

defavorizate, publicată în Monitorul Oficial nr. 545/1998. 

 
  PREŞEDINTE, 
 
MIHAI TUDOSE 
     SECRETAR, 
         
    NICULA VASILE COSMIN 

                
          Consilier : 

                          Alina Hodivoianu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

 
Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/241/14.06.2006  
   

 
 

 
C ă t r e, 

 
 
   

     BIROUL  PERMANENT  AL 

     CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL  asupra propunerii legislative de 

modificare a Legii nr. 20/1999 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 545/1998, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 

In raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

PREŞEDINTE, 
 

MIHAI  TUDOSE 
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