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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 

CAMERA  DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru industrii si servicii 

 
                                                                                                                                                  Bucureşti 04.03.2009    
                                                                                                                                                     Nr. 23/434/2008 
                                                                                                                                                                                                   

AVIZ 
 

asupra proiectului  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008  
privind stimularea investiţiilor  

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii, a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2008  privind 
stimularea investiţiilor, transmis comisiei cu adresa nr. PLx 603 din 8 octombrie 2008 şi înregistrat 
cu nr. 23/434 din 09 octombrie 2008. 

Ordonanţa de urgenţă a fost avizată favorabil de Consiliul Legislativ,  aviz transmis cu 
adresa nr. 755/24 iunie 2008, cu observaţii şi propuneri. 

Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege cu unele propuneri de 
modificare, aviz transmis cu adresa nr. 1341 din 7 iulie 2008. 

Senatul în calitate de primă cameră sesizată a adoptat acest proiect de lege în şedinţa din 
29 septembrie 2008. 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul juridic general privind măsurile de 
sprijin din partea statului, pentru o dezvoltare durabilă a României, prin stimularea unor categorii de 
investiţii. 

Proiectul stabileşte principiile pe care se bazează stimularea investiţiilor, obiectivele urmărite 
în promovarea investiţiilor, acordarea de facilităţi de natura ajutorului de stat care să asigure 
respectarea criteriilor de transparenţă în acordare şi compatibilitate cu legislaţia comunitară în 
domeniul ajutorului de stat şi solicitarea facilităţilor, condiţiile de eligibilitate a investiţiilor şi a 
investitorilor, fiind propusă spre abrogare Legea nr. 332/2001, cu modificările ulterioare. 

Examinarea proiectului de Lege a avut loc în şedinţa comisiei din data de 4 martie 2009. 
La lucrări au fost prezenţi 26 deputaţi din totalul de 28 deputaţi membri ai comisiei.  

În urma  dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege, cu menţiunea că în tot cuprinsul legii, orice sintagmă referitoare la titulatura 
Ministerului Economiei şi Finanţelor se va înlocui cu sintagma Ministerul Economiei. 

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 

      
     
  Viorica Petrascu, Consilier parlamentar 
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