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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 
impozitelor şi taxelor locale 

  
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi 
taxelor locale, trimis cu adresa nr. PL-x 72 din 4 martie 2013 si înregistrat cu nr. 31/318 
din 5 martie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 
legislativă în şedinţa din 26 februarie 2013. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 12 martie 2013. 

Consiliul Economic şi Social, cu  adresa nr.2930 din 20 decembrie 2012,  
a transmis un aviz favorabil. 

 Obiectul de reglementare  al proiectului de lege îl  reprezintă acordarea de 
competenţe autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale de a decide, în 
funcţie de condiţiile locale, pentru anul 2013, asupra reducerii valorilor impozabile, 
impozitelor şi taxelor locale, cel mult până la nivelurile prevăzute de hotărârile 
autorităţilor administraţiei publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul  
2012. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive, şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 5 din  4 ianuarie  2013. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, 
cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a iniţiativei legislative. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor ordinare.  
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