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     Comisia pentru politică economică, 
              reformă şi privatizare  
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                         PL-x 29/2015 
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                                                                     AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind incubatoarele de afaceri 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru 
politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în 
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege privind incubatoarele de afaceri, trimis cu 
adresa nr. PL-x 29 din 9 februarie 2015, înregistrată sub nr. 4c-1/24 din                           
10 februarie 2015.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 5 februarie 2015. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                 
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

În conformitate cu prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia a dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus, în şedinţa din 17 februarie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, 
transmis cu adresa nr. 1230 din 30 octombrie 2014. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,              
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, cu amendamentele admise, care sunt 
redate în Anexa la prezentul aviz.  

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

 
   PREŞEDINTE                      SECRETAR   
 

              Horia GRAMA                                                                Cornel ITU  
 
 

                   Şef serviciu 
         Graziella Segărceanu 
 
 
 



  ANEXĂ 
                                                                                 AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 
crt. 

Text proiect de Lege privind 
incubatoarelor de afaceri  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

Art.20.- Facilităţi pentru fondatorul 
incubatorului de afaceri 
(1) Titlul de incubator de afaceri 

acordă dreptul fondatorului 
incubatorului de afaceri la 
următoarele facilităţi, prin intermediul 
schemelor de ajutor de stat, iniţiate 
de autorităţile publice locale, în 
limitele bugetului alocat anual, astfel: 
a)  scutire de la plata impozitului pe 
teren, corespunzător terenului aferent 
incubatorului de afaceri, cu acordul 
autorităţii publice locale; 
b)  scutire de la plata impozitului pe 
clădiri, corespunzător clădirilor care fac 
parte din incubatorul de afaceri, cu 
acordul autorităţii publice locale; 
c)  scutiri, numai cu acordul 
autorităţilor publice locale, de la plata 
oricăror taxe datorate bugetelor locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale, 
pentru eliberarea oricăror certificate de 
urbanism, autorizaţii de construire 
şi/sau autorizaţii de desfiinţare de 
construcţii pentru terenurile şi clădirile 
aferente incubatorului de afaceri; 
d)  alte facilităţi ce pot fi acordate, 
potrivit legii, de autorităţile 
administraţiei publice locale sau 
centrale. 

Nemodificat. 1. La articolului 20, preambulul 
alineatului (1) se modifică și va avea 
următorul cuprins: 
,,(1) Titlul de incubator de afaceri 
acordă dreptul fondatorului la 
următoarele facilităţi:” 

 
                 Autor: Comisia economică 
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Nr. 
crt. 

Text proiect de Lege privind 
incubatoarelor de afaceri  

Text Senat Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(2) Schemele de natura ajutorului de 
stat vor fi elaborate cu respectarea 
legislaţiei Uniunii Europene şi 
naţionale în domeniu. 

 

2. Alineatul (2) al articolului 20 se 
elimină. 

 
    Autor: Comisia economică 
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