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AVIZ
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2019
pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii
de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum şi a Ordonanţei Guvernului nr.6/2019
privind instituirea unor facilităţi fiscale

În conformitate cu prevederile art.95 i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,
cu modificările i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunită i a fost sesizată,
spre avizare, în procedură de urgen ă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.96/2000 privind
organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A., precum şi a
Ordonanţei Guvernului nr.6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, trimis cu adresa nr.
PLx. 490 din 28 octombrie 2019, înregistrat în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c-13/894 din
29.10.2019.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia
României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.
Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 21 octombrie 2019.
Iniţiativa are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.96/2000, în
vederea schimbării structurii de conducere a EXIMBANK S.A., pentru a asigura conformitatea cu
reglementările în vigoare, precum şi pentru completarea cadrului legal privind sursele de alimentare a
fondurilor constituite la dispoziţia acestei bănci, pentru proiectele investiţionale prioritare pentru
România, care vor beneficia de sprijin în numele şi în contul statului. Totodată, prin proiect se
preconizează modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2019, în scopul majorării
termenului de depunere a notificării privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare, având în
vedere că unii operatori economici nu au luat încă o decizie cu privire la situaţia lor financiară,
precum şi exceptarea de la anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale,
reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri care se cuvin Uniunii Europene.
În şedinţa din data de 17 decembrie 2019, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat actul normativ supus
avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu
observaţii şi propuneri, transmis cu nr. 825/2019.
În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să acorde aviz
favorabil proiectului de lege, cu majoritate de voturi.
Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de
reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare.
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