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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra propunerii legislative pentru 

promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea poluării, trimisă cu 

adresa nr. Plx.224/2018, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 

 

   Iuliu NOSA 
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RAPORT 
 

asupra propunerii legislative pentru promovarea folosirii de mijloace 

tehnologice pentru reducerea poluării 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 

buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu propunerea 

legislativă pentru promovarea folosirii de mijloace tehnologice pentru reducerea 

poluării. 

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

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 11 aprilie 2018. 

La dezbaterea propunerii legislative s-a avut în vedere avizul negativ al 

Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, avizul negativ al 

Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic, avizul negativ al Comisiei pentru 

industrii şi servicii, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de 

vedere negativ  al Guvernului. 

Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

promovarea folosirii mijloacelor tehnologice pentru reducerea poluării, prin 

acordarea unor deduceri pentru investiţiile în echipamente menite să reducă poluarea. 

Aceste facilităţi se acordă sub forma unor deduceri suplimentare la calculul 

rezultatului fiscal, în proporţie de 200%, a cheltuielilor eligibile pentru aceste 

activităţi, precum şi prin aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul acestor 

echipamente. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 

au examinat propunerea legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din data de 27 

noiembrie 2018. 



La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 22 deputați, 

din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de invitați, 

reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării propunerii legislative pentru promovarea folosirii de 

mijloace tehnologice pentru reducerea poluării şi a opiniilor exprimate deputații 

prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate  de voturi, respingerea acesteia din 

următoarele considerente: 

1. Problematica celor mai bune tehnici disponibile (BAT) este reglementată 

de Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, lege care transpune în legislația 

națională Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 

noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al 

poluării). 

2. Din punct de vedere al impozitului pe profit, cadrul fiscal actual prevăzut 

de Legea nr. 227/2015 cuprinde o serie de măsuri de încurajare a investițiilor prin 

acordarea unor facilități fiscale pentru retehnologizare. 

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

categoria legilor ordinare. 
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