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RAPORT COMUN 

 
asupra proiectului de Lege privind  

exonerarea de la plată a unor obligații fiscale 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară 
şi servicii specifice, au fost sesizate spre dezbatere în fond, cu proiectul de Lege 
privind exonerarea de la plată a unor obligații fiscale. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege  
în ședința din 24 octombrie 2018. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei pentru industrii şi servicii, avizul negativ al Consiliului Legislativ şi avizul 
favorabil al Consiliului Economic și Social. 

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
exonerarea de la plata sumelor stabilite ca debite și accesorii aferente diferențelor 
neachitate ca urmare a neacordării subvențiilor pentru decontarea energiei electrice 
destinată irigațiilor pentru anul 2009.  
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În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. 

 
Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de 

lege menţionat mai sus, în şedinţa din 20 noiembrie 2018. 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi din totalul de 25 

de membrii ai comisiei. 
Membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și 

servicii specifice au examinat proiectul de lege mai sus menționat, în ședința din       
4 decembrie 2018 și au fost prezenți la dezbateri conform listei de prezență 

În urma examinării proiectului de Lege privind exonerarea de la plată a 
unor obligații fiscale şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii sesizate în 
fond, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaților 
raportul de adoptare cu amendamentul  prezentat în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
VICEPREȘEDINTE, 

 
Iuliu NOSA 

 

PREȘEDINTE, 
 

Alexandru STĂNESCU 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 

SECRETAR, 
 

Dan CIOCAN 
 
 
 
 
 

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 

Șef serviciu 
Anton Păștinaru 
 

Consilier parlamentar 
Vasilica Popa 

Consilier parlamentar 
Gabriela Amalia Ciurea 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 
Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
1. Titlul legii: 

LEGE 
privind exonerarea de la plata a unor obligații 

 

Nemodificat   

2. Art.l.- (1) Se exonerează de la plata sumelor stabilite 
ca debite şi accesorii reprezentând contravaloarea 
prestațiilor aferente furnizării de energie electrica 
neachitate ca urmare a neacordării subvențiilor 
pentru decontarea energiei electrice destinate 
irigațiilor, precum şi a altor obligații contractuale, ce 
decurg din neacordarea acestor subvenții, aferente 
anului 2009, nerecuperate de către Agenția Naționala 
de Îmbunătățiri Funciare de la organizațiile 
utilizatorilor de apa pentru irigații, constatate înainte 
de intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Art.l.- (1) Se exonerează de la plata sumelor stabilite 
ca debite principale şi accesorii reprezentând 
contravaloarea prestațiilor aferente furnizării de 
energie electrica neachitate ca urmare a neacordării 
subvențiilor pentru decontarea energiei electrice 
destinate irigațiilor, precum şi a altor obligații 
contractuale, ce decurg din neacordarea acestor 
subvenții, aferente anului 2009, nerecuperate de către 
Agenția Naționala de Îmbunătățiri Funciare de la 
organizațiile utilizatorilor de apa pentru irigații, 
constatate înainte de intrarea în vigoare a prezentei 
legi. 
 
Autori: 
Comisia pentru industrii şi servicii 
Comisia pentru buget, finanțe şi bănci 
Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie 
alimentară şi servicii specifice 
 
 

Clarificare necesară 
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Nr. 
crt. 

Text Senat 
Text propus de Comisii 

 (autorul amendamentului) 
Motivarea amendamentelor 

propuse 
 (2) La data intrării in vigoare a prezentei legi 

încetează plata de către organizațiile utilizatorilor de 
apa pentru irigații a sumelor menționate la alin.(l), 
precum şi orice forma de recuperare a acestor sume. 

Nemodificat   

3. Art. 2. - Stingerea in contabilitate a obligațiilor 
prevăzute la art. l se efectuează din oficiu de către 
Agenția Națională de îmbunătățiri Funciare, urmând 
ca acestea sa se scadă din evidenta analitica pe 
plătitor, pe baza de borderou de scădere. 

Nemodificat    
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