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Comisia pentru politică  economică, 

 reformă şi privatizare 
 Bucureşti,  

Nr. 21/225/27.06.2005 
   

 
 

A   V   I   Z 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2005  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională (PLx 255/2005). 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională, trimis cu 
adresa nr.  PLx 255/22.06.2005.   
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege în şedinţa din 28 iunie  2005. 
 Proiectul de lege are ca obiect luarea de urgenţă a unor măsuri de corelare a 
termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Codul fiscal, care au fost modificate prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005. Această situaţie s-a creat ca urmare a 
publicării cu întârziere în Monitorul Oficial a Legii de respingere a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 24/2005  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi a Legii de aprobare cu amendamente a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au hotărât  cu 20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri ca proiectul 
de lege să fie aprobat, în forma adoptată de Senat. 
 
 
                PREŞEDINTE, 
      Mihai Tudose 
 

         SECRETAR 
         Vasile Cosmin Nicula 
                                                                                                                        Consilier parlamentar 
                                                                                                                  Alina Hodivoianu 
          Expert parlamentar  
          Răzvan Condurăţeanu  
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