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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 53/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de 

consultanţă fiscală 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115, din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2007 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind 
organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, trimis cu adresa nr. 
PL.X 632 din 2 octombrie 2007 şi înregistrat sub nr. 31/1034 din 3.10.2007. 

 Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform prevederilor 
art. 75 (1) din Constituţia României, republicată, şi art. 92 alin. (9) pct. 1 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
  Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 24 septembrie 
2007. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 9 octombrie 2007. 
  Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ asupra 
proiectului de ordonanţă de urgenţă cu nr. 792/19.06.2007.  
    În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au constatat că în textul 
ordonanţei de urgenţă sunt aspecte care pot genera confuzii, în sensul că înfiinţarea 
şi organizarea persoanelor juridice fără scop lucrativ, astfel cum este şi Camera 
Consultanţilor fiscali, este reglementată în Legea 246/2005 care aprobă OUG nr. 
26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile. De asemenea, se consideră că unele 
prevederi ale ordonanţei de urgenţă îngrădesc exercitarea drepturilor 
constituţionale de liberă asociere şi de liberă practică a unor profesii,  prin 
condiţionarea exercitării profesiei de asocierea în asociaţia profesională creată prin 
Ordonanţa de Guvern. 

         Având în vedere cele constatate, membrii Comisiei au hotărât, în 
unanimitate, avizarea  negativă a proiectului de lege. 
  În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare. 
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