
  

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
COMISIA JURIDICĂ, 

            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 
         Bucureşti, 3 februarie 2022 

                  Nr. PLx. 583/2021 
 

A V I Z  
asupra 

Proiectului de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte 
normative 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunități a fost sesizată, spre avizare, cu 

Proiectul de Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative, 

trimis cu adresa nr. PLx. 583/2021. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, conform dispoziţiilor art. 75 din Constituţia 

României. 

 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 25.11.2021.  

În şedinţa din data de 3 februarie 2022, desfășurată în sistem hibrid, potrivit art. 62 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au examinat 

actul normativ supus avizării, expunerea de motive şi au avut în vedere avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu nr. 907/2021. 

Deputații au fost prezenți la ședința comisiei conform listei de prezență. 
 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate 
de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului de lege, cu amendamentul redat în tabelul din anexa  

ce face parte integrantă din prezentul aviz.  
 

PREŞEDINTE, 
Laura Cătălina Vicol Ciorbă 

                                                                             

 

Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/dic/cd.home1�
florica.manole
Conf cu originalul



  

PLx 583/2021 
 

Tabel centralizator  
 

Nr. 
crt. Forma adoptată de Senat Text amendamente propuse 

(autorul amendamentelor) 
Motivare 

 
1. 

 
Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi 

pentru modificarea unor acte normative 

 

nemodificat 

 

 Art. I. – (1)-(7)………………………………….. nemodificate  

2.  Art. I. –  
alin. (8) Nu intră sub incidența prezentului articol 
sumele menționate la alin. (1) , pentru care 
instanțele judecătorești au stabilit, prin hotărâri 
judecătorești definitive, că sunt datorate 
bugetului de stat consolidat. 

Alineatul (8) al articolului I se elimină. 
 

Dep. Ioan Cupșa - PNL 

 

3.  Art. II-V……………………….. nemodificate  
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