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AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu 
aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și anumitor 

activități economice autorizate 
 
 

  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis 
Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, Comisiei pentru 
buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, care au 
sesizate în fond, cu proiectul de Lege privind unele măsuri de regim fiscal 
derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcții edificate pe acestea și 
anumitor activități economice autorizate, transmis cu adresa nr. P.L.x. 453 
din 13 noiembrie 2017, înregistrat sub nr.4c-3/550 din 14 noiembrie 2017. 
  Consiliul Legislativ, cu avizul nr.223/11.04.2017, avizează 
favorabil propunerea legislativă cu observații și propuneri. 
  Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în ședința din 6 noiembrie 2017. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare prevederea instituirii 
unui regim fiscal derogatoriu aplicabil unei anumite categorii de terenuri, 
construcțiilor edificate pe acestea și activităților economice aferente. Astfel, sunt 
avute în vedere insulele, grindurile și alte suprafețe de uscat, cu potențial de 
exploatare economică, rezultate prin acțiuni sau modificări naturale ale 
teritoriului ori prin lucrări de amenajare hidrotehnică și care fac parte din 
domeniul public al statului. Sunt exceptate de la aplicabilitatea dispozițiilor 
introduse prin prezentul act normativ, terenurile care intră sub incidența Legii 
nr.82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, terenurile 
care au regim de arie naturală protejată, terenurile aflate în parcuri urbane și în 
zone de agrement intravilan, terenurile inundabile, terenurile folosite pentru 
exploatații agricole sau piscicole, precum și terenurile în privința cărora există 
deja un regim fiscal derogatoriu. De asemenea, intră sub incidența propunerii de 
act normativ și construcțiile civile edificate pe terenurile mai sus amintite, în 
măsura în care sunt utilizate exclusiv pentru activitățile economice prevăzute la 
art.7 din proiect, și anume cele aferente producției de energie regenerabilă, 
turism, agrement, alimentație publică, comerț cu amănuntul, jocuri de noroc, 
precum și servicii conexe acestora. 
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Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 28 
noiembrie 2017. 

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, avizarea negativă a proiectului de lege. 
  Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege 
face parte din categoria legilor ordinare. 
  În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, 
republicată, și ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este 
Cameră decizională. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Isabela Patricia Robe 


