
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

COMISIA JURIDICĂ, 
            DE DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

         Bucureşti, 17 decembrie 2019 
                  Nr. PLx. 491/2019 

 

A V I Z  
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 19/2019 
pentru modificarea �i completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală  
 

În conformitate cu prevederile art.95 �i 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările �i completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunită�i a fost sesizată, spre avizare, în procedură de urgen�ă, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonan�ei Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea �i 
completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, trimis cu adresa nr. 
PLx. 491 din            28 octombrie  2019, înregistrat în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c-
13/895 din 29.10.2019. 

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

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 21 octombrie 2019, în 
condi�iile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constitu�ia României, republicată.  

Iniţiativa are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 
nr.207/2015, în scopul transpunerii în dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2017/1852 
a Consiliului din 10 octombrie 2017 privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în 
Uniunea Europeană. Soluţionarea litigiilor trebuie să se aplice în situaţii diferite de 
interpretare şi aplicare a tratatelor fiscale bilaterale şi a convenţiei de arbitraj a Uniunii, în 
special, în situaţii diferite de interpretare şi aplicare care conduc la dubla impozitare. Astfel, 
statele membre sunt încurajate să utilizeze mijloace alternative de soluţionare a litigiilor, fără 
caracter obligatoriu, cum ar fi medierea sau concilierea, pe parcursul ultimelor etape ale 
procedurii amiabile. 

În şedinţa din data de 17 decembrie 2019, potrivit art. 61 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. 695/2019. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât să 
acorde aviz favorabil proiectului de lege, cu majoritate de voturi.  

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de 
reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 

  
 PREŞEDINTE,                                                                                  SECRETAR, 

         Nicu�or HALICI                                                                     Aida Cristina 
CĂRUCERU 
 
 

florica.manole
Original



 
 

 
Consilier parlamentar, 

Alina Grigorescu 


