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Parlamentul României    
Camera Deputaţilor  

 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  
 

Bucureşti, 16 noiembrie 2022 

Nr. 4c-7/711 

Plx. 494/2022 

 

 

   Către, 

 

Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Domnului președinte, Bogdan-Iulian HUŢUCĂ 

 

 

 
 Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL PRELIMINAR asupra propunerii 

legislative privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la plata unor taxe şi 

tarife pentru proiecte de interes public, trimisă spre dezbatere în fond Comisiei pentru 

administrație publică și amenajarea teritoriului și Comisiei pentru buget, finanțe și 

bănci, cu adresa nr. Plx. 494 din 24 octombrie 2022. 

 

 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

 

nicoleta.toma
Original
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COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  

ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI  

Bucureşti, 16 noiembrie 2022 

Nr. 4c-7/711 

Plx. 494/2022 
 

RAPORT PRELIMINAR 

asupra propunerii legislative privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la 

plata unor taxe şi tarife pentru proiecte de interes public 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului și Comisia pentru buget, finanțe și bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond cu 

propunerea legislativă privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la plata unor taxe 

şi tarife pentru proiecte de interes public, trimisă cu adresa nr. Plx. 494 din 24 octombrie 2022 

și înregistrată cu nr. 4c-7/711  din 25 octombrie 2022. 

Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, 

Camera  Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri, 

conform avizului nr. 726 din 27 iunie 2022. 

Consiliul Economic și Social a avizat astfel:  reprezentanții părții patronale au votat 

pentru avizarea nefavorabilă și reprezentanții părții sindicale și reprezentanții asociațiilor și 

fundațiilor neguvernamentale ale societății civile au votat pentru avizarea favorabilă a 

propunerii legislative, conform avizului nr. 3784 din 21 iunie 2022. 

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un aviz cu observații din perspectiva 

normelor de tehnică legislativă și de fond. 

Guvernul nu susține adoptarea propunerii legislative, conform punctului de vedere 

transmis în data de 10 noiembrie 2022. 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare nstituirea unui mecanism de scutire 

în integralitate a unităţilor administrativ-teritoriale, sectoarelor municipiului Bucureşti, 

întreprinderilor publice, asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi regiunilor de dezvoltare 

prevăzute de Legea nr.315/2004, de la plata unor taxe şi tarife, în vederea realizării şi finalizării 

unor proiecte de interes public finanţate din fonduri europene şi/sau fonduri naţionale publice 

sau private, în valoare de peste 100.000 lei. 

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administrație 

publică și amenajarea teritoriului au examinat propunerea legislativă și documentele aferente în 

ședința din 16 noiembrie 2022. 

La lucrările Comisiei deputații au fost prezenţi conform listei de prezență. 

La dezbaterile care au avut loc a participat în calitate de invitat, în conformitate cu 

prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Daniel Surdu - secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, 

Lucărilor Publice și Administrației. 

În urma dezbaterii, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abțineri) 

adoptarea  propunerii legislative privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la plata 

unor taxe şi tarife pentru proiecte de interes public. 

În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea leghislativă  face parte din categoria 

legilor organice. 

 

 

PREŞEDINTE 

Simona BUCURA-OPRESCU 

SECRETAR, 

Christine THELLMANN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sef serviciu, Cristian BITEA 

Consilier parlamentar, Nicoleta TOMA 


