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RAPORT PRELIMINAR  

 

asupra proiectului de Lege pentru constituirea şi utilizarea Fondului special al 

autostrăzilor

 

 

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei 

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

buget, finanțe și bănci și Comisia pentru transporturi și infrastructură au fost sesizate, 

pentru dezbatere pe fond, cu proiectul de Lege pentru constituirea şi utilizarea 

Fondului special al autostrăzilor. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de 

Lege în şedinţa din data de 2 octombrie 2019.   

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

art. 91 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La dezbaterea proiectului de Lege s-au avut în vedere avizul favorabil al 

Consiliului Legislativ, avizul nefavorabil al Consiliului Economic și Social, precum 

și punctul de vedere negativ al Guvernului actual.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

constituirea şi utilizarea Fondului special al autostrăzilor, în scopul completării surselor 

de finanţare necesare construcţiei, modernizării, administrării, întreţinerii şi reparării 

autostrăzilor, fond ce urmează a fi administrat de Compania Națională de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere. Acest fond ar urma să se constituie din sponsorizări ale 

microîntreprinderilor, redirecționarea de către contribuabili a unei sume reprezentând 

până la 3,5% din impozit pentru susținerea entităților non-profit, alocări bugetare și 

alte sponsorizări și donații. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei au 

examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa cu prezență fizică și online, 

din data de 11 mai 2021. 
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La lucrările Comisiei, deputații membrii ai acesteia și-au înregistrat prezența 

conform listei de prezență. 

La dezbaterea online a acestui proiect de Lege a participat domnul Lucian-

Ovidiu Heiuș - Secretar de Stat în cadrul Ministerului Finanțelor.  

În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 

prezenți la lucrări, au hotărât cu majoritate de voturi, să trimită Comisiei pentru 

transporturi și infrastructură, un raport preliminar de respingere a proiectului de 

Lege pentru constituirea şi utilizarea Fondului special al autostrăzilor, deoarece rolul 

redirecționării de către contribuabili a unei sume reprezentând până la 3,5% din 

impozitul pe venit este acordarea de burse private, susținerea entităților nonprofit și a 

unităților de cult, aceștia fiind furnizori de servicii sociale. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
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