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BIROUL PERMANENT
AL

CAMEREI  DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind

ratificarea Convenţiei între România şi Regatul Maroc pentru evitarea dublei

impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital,

semnată la Bucureşti, la 2 iulie 2003, cu care comisia noastră a fost sesizată în fond

cu adresa Biroului Permanent nr.P.L.x-734 din 10 decembrie 2003.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu
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Cu adresa nr.P.L.X-734 din 10 decembrie 2003, Biroul Permanent, conform art.89
din Regulamentul Camerei Deputaţilor cu modificările intervenite prin Hotărârea Camerei
Deputaţilor nr.23/2003, a sesizat, pentru examinare şi avizare în fond, Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci cu proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei între România şi Regatul
Maroc pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 2 iulie 2003.

La întocmirea raportului s-a avut în avizul Consiliului Legislativ.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Convenţiei între România

şi Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la
impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti, la 2 iulie 2003.

La lucrările comisiei au participat 24 deputaţi, din totalul de 25 membri ai comisiei.
Potrivit prevederilor constituţionale, proiectul de lege face parte din categoria legilor

ordinare.
Comisia propune Plenului aprobarea proiectului de lege, întrucât Convenţia face

parte din categoria înţelegerilor internaţionale, care, potrivit art.4 alin.(1) din Legea
nr.4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, după semnare trebuie să fie supuse
Parlamentului pentru ratificare prin lege.

Proiectul de lege, potrivit art.75 alin.(1) din Constituţie şi art.86 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Senatului.

În urma dezbaterilor, în şedinţa din 10 decembrie 2003, comisia cu unanimitate de
voturi a decis adoptarea proiectului în forma prezentată.

PREŞEDINTE,

Prof. dr. Florin Georgescu

SECRETAR,

Dr. Daniel Ionescu

          Experţi parlamentari:
          Onete Alexandru

asupra proiectului de Lege privind ratificarea Convenţiei între
România şi Regatul Maroc pentru evitarea dublei impuneri şi
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi

pe capital, semnată la Bucureşti, la 2 iulie 2003
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