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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

                                  Bucureşti, 9 octombrie 2013 
                                 PLx. 315/2013 

 
 

 

 

AVIZ 

asupra  

proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica India pentru 

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

semnat la New Delhi, la 8 martie 2013 
 

 

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

modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, 

spre avizare, cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica 

India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 

impozitele pe venit, semnat la New Delhi, la 8 martie 2013, trimis cu adresa nr. PLx. 315 din 

30 septembrie 2013, înregistrat în cadrul Comisiei juridice sub nr.4c-11/1058 din 1 octombrie 2013. 

 

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată, conform dispoziţiilor art. 75 alin. (1) 

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin.(8) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Proiectul de lege este iniţiat în baza Legii nr.590/2003 privind tratatele şi are ca obiect de 

reglementare ratificarea Acordului între România şi Republica India pentru evitarea 

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

New Delhi, la 8 martie 2013. 
 

Potrivit dispoziţiilor art. 73 din Constituţia României, republicată, prin obiectul său de 

reglementare, proiectul de act normativ se încadrează în categoria legilor ordinare. 
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În şedinţa din data de 9 octombrie 2013, potrivit art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 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 transmis prin adresa cu nr.940 din data de 

3.09.2013. 

 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 

voturi, să avizeze favorabil proiectul de lege. 

   

 

 

           VICEPREŞEDINTE,                                                                  SECRETAR, 

         Ciprian Nicolae NICA                                 Theodor-Cătălin NICOLESCU 

 

 

 

 

 

    Consilier parlamentar, 

 Alina GRIGORESCU 
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