
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 2 februarie 2010 

PL.x. 632/2009 
   
       AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 
privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea 

cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-
cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi 
avizare, cu proiectul de Lege pentru completarea art.42 din Legea nr.329/2009 privind 
reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea 
mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar 
Internaţional, trimis cu adresa nr. PL.x. 632 din 15 decembrie 2009, înregistrat cu nr. 31/1114 din 15 
decembrie 2009. 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 9 decembrie 2009, în calitate de 
primă Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din 
Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.6 din Legea nr.10/2008 
pentru instituirea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional de tractoare, cu un nou 
alineat, alin.(2), în sensul extinderii beneficiului prevederilor alin.(1) ale acestui articol şi la 
proprietarii de tractoare uzate, precum şi la moştenitorii acestora care se asociază în vederea 
achiziţionării, în coproprietate, a unui tractor nou. Se preconizează ca fiecare asociat să beneficieze 
de o primă în sumă de 17.000 lei, dar cuantumul primelor acordate să nu depăşească 50% din 
valoarea tractorului nou achiziţionat. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 2 februarie 2010. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu nr.819 din 15 iulie 2009. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea favorabilă a acestui proiect de lege. 

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

 
                       PREŞEDINTE,                           SECRETAR, 
                        Daniel Buda                              Gabriel Andronache 
 
 
 
 
Consilier, 
Rodica Penescu 
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