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Nr. PL - x 50 
A V I Z 

asupra  proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.114/2008 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferentă 
bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea 

HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate de Fundaţia Romanian 
Angel Appeal 

 
  În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările  ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul 
de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.114/2008 pentru 
asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, a sumelor 
necesare acoperirii plăţii TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul 
programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, implementate 
de Fundaţia Romanian Angel Appeal, trimis cu adresa nr. PL- x 50 din  11 februarie 
2009, înregistrat sub nr.31/145 din 12 februarie 2009.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat proiectul de lege în 
şedinţa din 4 februarie 2009. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  
              În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din  25  februarie 2009. 
  Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1121 din 22 
septembrie 2008.  

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de  voturi, s-a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege. 
  În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                PREŞEDINTE,  SECRETAR, 

      Daniel BUDA                                 Gabriel ANDRONACHE 
 

Expert  
Roxana Şerban 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1

		2009-03-02T16:11:31+0200
	Florica D. Manole




