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                                                  A  V  I  Z 
 

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 politică 

economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare cu 

propunerea legislativă privind scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la 

plata unor taxe şi tarife pentru proiecte de interes public (Plx 494/2022), transmisă 

cu adresa nr. Pl-x 494 din 24 octombrie 2022, înregistrată sub nr. 4c-1/570 din                  

24 octombrie 2022.  

               Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale   

art. 92 alin. (8) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este prima Cameră 

sesizată. 

  Potrivit reglementărilor art. 62 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au examinat 

propunerea legislativă menționată mai sus, în ședința din 15 noiembrie 2022. 

           Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare instituirea 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 privind dezvoltarea regională 

în România, cu modificările și completările ulterioare, 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. 

  Membrii Comisiei au analizat propunerea legislativă supusă avizării, 

expunerea de motive, punctul de vedere al Guvernului nr. 12077 din 7 noiembrie 2022, 
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de nesusținere a adoptării inițiativei legislative, în forma prezentată de inițiatori, 

punctul de vedere al  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 13542 din                        

18 iulie 2022, cu observații, punctul de vedere al  Consiliului Concurenței                      

nr. RG/8216 din 4 iulie 2022, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații 

și propuneri, transmis cu adresa  nr. 727 din 27 iunie 2022, precum și punctele de vedere 

ale Consiliului Economic și Social, transmise cu adresa nr. 3784 din 21 iunie 2022.              

              Conform punctului de vedere al  Guvernului se consideră că anumite 

prevederi ale propunerii legislative sunt susceptibile de neconstituţionalitate prin 

raportare la prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, potrivit 

căruia "Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai 

favorabile".  

     De asemenea, prin scutirea de la plata unor tarife care sunt percepute de către 

întreprinderile publice prevăzute la art. 2 pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și 

completările ulterioare, implică un capital privat al statului/unităţilor administrativ- 

teritoriale, astfel încât privarea acestor entităţi, de mijloacele băneşti necesare pentru 

susţinerea financiară, poate genera vicii de neconstituţionalitate prin raportare la 

garanţia fundamentală instituită la nivelul articolului 44 din Constituţia României, 

republicată. 
 

                 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi 

(2 voturi împotrivă și 2 abțineri), avizarea negativă a propunerii legislative privind 

scutirea unităţilor administrativ-teritoriale de la plata unor taxe şi tarife pentru 

proiecte de interes public. 
 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, inițiativa legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 
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