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AL 
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra propunerii legislative pentru 
stimularea investiţiilor străine directe în România, cu care Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost 
sesizate, spre dezbatere în fond, cu adresa nr. Pl-x 348 din 7 aprilie 2015, înregistrată la 
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare sub nr. 4c-1/124 din               
8 aprilie 2015 şi sub nr. 4c-2/393 din 8 aprilie 2015 la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

             PREŞEDINTE                                                              PREŞEDINTE                         
 
            Mihai TUDOSE                                                            Viorel ŞTEFAN                         
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                                              RAPORT COMUN 
                                                         asupra  

propunerii legislative pentru stimularea investiţiilor străine directe  
în România 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 
pentru stimularea investiţiilor străine directe în România, transmisă cu adresa               
nr. Pl-x 348 din 7 aprilie 2015, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă 
şi privatizare sub nr. 4c-1/124 din 8 aprilie 2015 şi sub nr. 4c-2/393 din 8 aprilie 2015 la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. 

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

art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,              
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă, în 

şedinţa din 31 martie 2015.   
 
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1357 din 17 decembrie 2014,               

a avizat negativ propunerea legislativă. 
 
Guvernul, prin punctul de vedere transmis cu adresa nr. 255 din               

19 februarie 2015, menţionează că nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. 
 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat negativ inițiativa 

legislativă, conform avizului nr. 4c-11/579 din 21 aprilie 2015.  
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Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului                
a avizat negativ propunerea legislativă, conform avizului nr. 4c-6/171 din                
28 aprilie 2015.  

 
Iniţiativa legislativă supusă dezbaterii  are ca obiect de reglementare instituirea 

unor măsuri pentru stimularea investiţiilor străine directe în România, propunând 
completarea Legii nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine (în prezent abrogată) 
şi a Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 
În acest sens, se propune completarea Legii nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare, astfel încât din impozitul pe venit încasat de la investitorul străin 
direct la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale să se aloce, 
lunar, o cotă de 100% pentru primii 3 ani de la punerea în funcţiune a investiţiei străine. 
Totodată este prevăzută cesionarea de terenuri investitorilor străini care doresc să 
deschidă noi afaceri, suprafaţa cesionată fiind direct proporţională cu numărul locurilor 
de muncă nou create. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii celor două Comisii au examinat iniţiativa legislativă în 
şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au 
examinat propunerea legislativă menţionată mai sus în şedinţa din 2 februarie 2016, iar 
membrii Comisiei pentru buget finanţe şi bănci au examinat propunerea legislativă în 
şedinţa din 26 mai 2015.  

Din totalul de 24 de membri ai Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au fost prezenţi la dezbateri toţi deputaţii, iar din numărul totalul de               
34 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa la 
dezbateri 32 deputaţi. 

 
Potrivit reglementărilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la dezbaterea iniţiativei legislative, a participat, în calitate de 
invitat, din partea Ministerului Finanțelor Publice, domnul secretar de stat Attila Gyorgy. 

 
În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate de către membrii 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi ai Comisiei pentru politică economică, reformă 
și privatizare precum și de către invitați, s-a constatat că propunerea legislativă nu se 
justifică întrucât Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine a fost abrogată 
prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine 
în Romania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 
1997, abrogată, la rândul său, prin Legea nr. 241/1998 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998. Deoarece actul 
normativ asupra căruia se doreşte a se interveni legislativ este abrogat, propunerea 
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legislativă este lipsită de obiect. 
În ceea ce priveşte art. II, prin care se propune completarea Legii nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, membrii celor 
două Comisii au apreciat că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât alocarea integrală 
a impozitului pe venit încasat de la investitorii străini fiecărei unităti               
administrativ-teritoriale ar determina o diminuare a veniturilor bugetului de stat. 

 
Faţă de aceste considerente, membrii  celor două Comisii au hotărât,               

cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
propunerii legislative pentru stimularea investiţiilor străine directe în România. 

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

categoria legilor ordinare.  
 
 
 

             PREŞEDINTE                                                                        PREŞEDINTE                         
 
            Mihai TUDOSE                                                                      Viorel ŞTEFAN                         
                               
  
              SECRETAR                                  SECRETAR 
  
               Cornel ITU                                                                   Maria-Andreea PAUL
 
 
 
 
 

                       ŞEF SERVICIU                                                                                     ŞEF SERVICIU 
            Lidia-Graziella SEGĂRCEANU                                                                        Giorgiana ENE 
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