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Comisia pentru drepturile omului, culte                        Bucure
şi problemele minorităţilor naţ

 
     
    Domnului deputat 
  Nicuşor HALICI 
    Preşedintele Comisiei juridice, de disciplin
 
 

asupra proiectului de Lege pentru completarea art.7 din Ordonan
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru

În conformitate cu prevederile art.94 
Deputaţilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  
problemele minorităţilor naţionale, cu adresa nr. PL
dezbatere şi avizare în procedură
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
înregistrat cu nr.4c-6/450 din 
         Camera Deputaţilor  este
         În şedinţa on-line din 2 
de lege, în conformitate cu prevederile art.61 
Camerei Deputaţilor şi, în urma dezbaterilor, au hot
acorde aviz nefavorabil. 
         În raport de obiectul şi con
legilor ordinare. 

 
 
 
 

 
Întocmit: consilier parlamentar Onesia Babe

                                                                                         4c-6/450/

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI  
CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte                        Bucureşti, 2
ăţilor naţionale                                                      

edintele Comisiei juridice, de disciplină și imunități 

AVIZ 
proiectului de Lege pentru completarea art.7 din Ordonanţa de urgen

Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 

În conformitate cu prevederile art.94 și 115 alin. (1) din Regulamentul Camerei 
ilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  

ăţ ţionale, cu adresa nr. PL-x 473/2020 din 17 august
în procedură de urgență, proiectul de Lege pentru completarea art.7 

ţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
din 18 august 2020. 

este Cameră decizională. 
2 septembrie 2020, membrii comisiei au examinat proiectul 

de lege, în conformitate cu prevederile art.61 și art.129 alin.(1) 
şi, în urma dezbaterilor, au hotărât, cu majoritate

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria 

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

Iusein IBRAM 

consilier parlamentar Onesia Babeș    

/3 septembrie 2020 

2 septembrie  2020                   
                                                  PL-x 473/2020 

ţa de urgenţă a 
Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru 

din Regulamentul Camerei 
ilor, Biroul Permanent a trimis Comisiei pentru drepturile omului,  culte  şi  

17 august 2020, spre 
pentru completarea art.7 

 a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 

2020, membrii comisiei au examinat proiectul 
i art.129 alin.(1) din Regulamentul 

majoritate de voturi, să îi 

u, proiectul de lege face parte din categoria 
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