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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
 Bucureşti, 10.05.2004  

Nr. P.L.-X 270 
 
 

A V I Z 
asupra propunerii legislative pentru modificarea  

şi completarea Legii nr.345 din 1 iunie 2002, publicată 
 în Monitorul  Oficial nr.371 din  1 iunie 2002 privind 

 Taxa pe valoarea adăugată 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor,  cu modificările şi completările intervenite prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare,  cu propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.345 din 1 iunie 2002, publicată în 
Monitorul  Oficial nr.371 din  1 iunie 2002 privind Taxa pe valoarea 
adăugată, transmisă cu adresa nr.P.L.- X 270 din  3 mai 2004, înregistrată 
sub nr.31/461 din  4 mai 2004. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
Senatul, în şedinţa din 26 aprilie 2004, a respins propunerea 

legislativă, menţionată mai sus. 
  Potrivit prevederilor art.60 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, comisia a dezbătut propunerea legislativă în şedinţa din 10 mai 
2004. 
  Membrii comisiei au examinat propunerea legislativă supusă 
avizării, expunerea de motive şi avizul negativ al Consiliului Legislativ 
nr.326/27.02.2004 şi punctul de vedere al Guvernului trimis cu adresa 
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nr.261/7.04.2004, cu observaţii şi propunerii, precum şi cu precizarea că nu 
susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. 
  Cu prilejul examinării, membrii  comisiei au constata că, 
începând  cu data de 1 ianuarie 2004, Legea nr.345/2002  privind taxa pe 
valoarea adăugată este abrogată, potrivit dispoziţiilor art.298 alin.(1) pct.8 
din  Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, ceea ce face ca propunerea 
legislativă să devină lipsită de obiect. 
  În urma dezbaterilor, s-a hotărât cu majoritate, de voturi, 
avizarea negativă a iniţiativei legislative  pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.345 din 1 iunie 2002, publicată în Monitorul  Oficial nr.371 din  1 
iunie 2002 privind Taxa pe valoarea adăugată. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă, 
face parte din categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                           
Prof. univ. dr. Ion NEAGU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

consilier 
Corneliu Manda 
 


