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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
         

 Bucureşti, 15.02.2017 
                                                      Nr.4c-3/45/2017 
 

AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 

reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată pentru aviz cu proiectul de Lege privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în 
agricultură, pe baza bonurilor valorice, transmis  cu adresa nr. PLx 48/01.02.2017 şi înregistrat la 
comisie cu nr. 4c-3/45/2017 din 02.02.2017. 

Avizul comisiei urmează să fie transmis Comisiei pentru agricultură, silvicultură, 
industrie alimentară şi servicii specifice, care este sesizată în fond.  

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, pe baza bonurilor valorice, în sensul 
simplificării procedurilor de decontare a accizei, prin înlocuirea subvenţiei cu bonuri valorice, 
bonuri pe care fermierii ar urma să le primească la început de an calendaristic, în contul cantităţii 
pentru care se acordă sprijinul. 

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, cu nr. 686/13 iulie 
2016, cu observaţii şi propuneri. 

Guvernul, prin adresa 2101 din 03.11.2016, nu susţine adoptarea propunerii legislative. 
Senatul în calitate de primă cameră sesizată a adoptat acest proiect de lege în şedinţa 

din 22 decembrie 2016, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia României, 
republicată. 

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 15.02.2017. 
În urma  dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea negativă, a 

proiectului de lege. 
Prin obiectul de reglementare şi conţinut, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare. 
Potrivit prevederilor articolului 75 alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 

republicată, Camera decizională pentru acest proiect de Lege este Camera Deputaţilor . 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian IANCU 

 
 
Consilier parlamentar Cumpătă Lucian 
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