
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru politică economică, 

reformă şi privatizare  
                         Nr. 4c-1/156 
                      Pl-x 374/2014  

                                                                                                       Bucureşti,  30.09.2014 
 

                                                             AVIZ 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art. I din  

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea  

unor măsuri financiar-fiscale 
 
 
               În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru politică economică, 
reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă 
pentru modificarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea 
unor măsuri financiar-fiscale, trimisă cu adresa nr. Pl-x 374 din 2 septembrie 2014, 
înregistrată sub nr. 4c-1/156 din 3 septembrie  2014.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins iniţiativa legislativă în 
şedinţa din 24 iunie 2014. 

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.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au dezbătut 
propunerea legislativă menţionată mai sus în şedinţa din  30 septembrie 2014. 

     Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, 
transmis cu adresa nr. 401 din 14 aprilie 2014 şi punctul de vedere al Guvernului, 
transmis cu adresa  nr. 7923/DRP din 5 septembrie 2014, prin care nu susţine adoptarea 
acestei propuneri legislative. 

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare au hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

     În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 

               PREŞEDINTE                               SECRETAR     
              Mihai TUDOSE                                                      Cornel ITU 
 
                    Consilier parlame tar n
                          Anca Chiser    
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