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Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun suplimentar asupra propunerii
legislative privind unele măsuri de stimulare a învățământului profesional, universitar
și a cercetării științifice, transmisă cu PLx 172/2014.
În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
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PLx.172/2014
RAPORTUL COMUN SUPLIMENTAR
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, în ședința din 26 septembrie 2018, plenul
Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea propunerii legislative pentru modificarea
Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii
nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri
financiare Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru învățământ, tineret
și sport, în vederea examinării și depunerii unui nou raport.
Conform prevederilor art.75 din Constituția României și ale art. 95 din
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în
ședința din 31 martie 2014.
Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă.
Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare
completarea Legii nr.571/2003 Codului fiscal în sensul acordării unor stimulente fiscale
întreprinzătorilor care încheie contracte pentru finanțarea unor proiecte de cercetaredezvoltare și al posibilității deducerii cheltuielilor efectuate pentru acordarea de burse
elevilor și studenților care urmează o formă de școlarizare sau perfecționare acreditată.
În conformitate cu prevederile art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei pentru buget
finanțe și bănci au examinat propunerea legislativă şi documentele conexe, în şedinţa
din data de 20 noiembrie 2018, iar membrii Comisiei pentru învățământ, tineret și
sport, în ședința din 06 noiembrie 2018.

La lucrările Comisiei pentru buget finanțe și bănci și-au înregistrat prezența
un număr de 24 deputați, din totalul de 25 de membri, iar la lucrările Comisiei pentru
învățământ, tineret și sport un număr de 14 deputaţi din totalul de 25 de membri.
La dezbaterea propunerii legislative, au participat în calitate de invitați,
reprezentanți ai Ministerului Finanțelor Publice.
În urma reexaminării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii
celor două comisii prezenți la lucrări, au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună
plenului Camerei Deputaților raportul comun suplimentar de respingere a propunerii
legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență nr.63/2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru
stabilirea unor măsuri financiare, având în vedere că Legea nr.571/2003 privind Codul
fiscal a fost abrogată o dată cu intrarea în vigoare a noului Cod fiscal, respectiv Legea
nr. 227/2015. Pe cale de consecință, inițiativa legislativă a rămas fără obiect.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din
categoria legilor ordinare.
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