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Parlamentul  României 
 
 
 
 
            

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  BIROULUI  PERMANENT  
                                                                    AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 
ratificarea Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal și 
a Protocolului de amendare a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012,                
trimis spre dezbatere în fond, cu adresa nr. PLx. 444 din 11 noiembrie 2013, 
înregistrat sub nr. 4c-2/600/12.11.2013, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 
sesizată.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor  ordinare. 

 

 
 

 
PREŞEDINTE 

 
Gheorghe DRAGOMIR 

 
 
 
 
 

Comisia pentru Buget, 
Finanţe şi Bănci 

Bucureşti,  10.12.2013    
Nr. 4c-2/600/12.11.2013 
PLx. 444/2013 

giorgiana.ene
Original
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Parlamentul  României 
 
 
 


Comisia pentru buget, 

finanțe și bănci 
 

                    Bucureşti,  10.12.2013 
                          Nr. 4c-2/600/12.11.2013 
                        PL-x 444/2013 

  
 
 

RAPORT  
 

asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției privind asistența 
administrativă  reciprocă în domeniul fiscal și a Protocolului de amendare 

 a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată spre 
dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru ratificarea 
Convenției privind asistența administrativă  reciprocă în domeniul fiscal și a 
Protocolului de amendare  a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012, 
trimis cu adresa nr. PL-x 444 din 11.11.2013, înregistrat sub nr. 4c-2/600 din    
12.11.2013. 

 
Conform prevederilor art. 75 alin. (1) și (3) din Constituţia României, 

republicată, şi ale art.92 alin. (8) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1130 din 14.10.2013, a avizat 
favorabil proiectul de Lege cu observații și propuneri. 

 
Proiectul de lege a fost iniţiat în baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele 

şi are drept scop ratificarea de către Parlamentul României a Convenţiei privind 
asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal şi a Protocolului de amendare a 
acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012. După ratificare, partea română 
urmează să depună instrumentul de ratificare şi să transmită o notificare în legătură 
cu Convenţia şi Protocolul, deoarece România trebuie să completeze cu informaţii 
cele 3 anexe ale convenţiei. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat,  membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 9 decembrie 2013. 
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Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 
au fost prezenţi la dezbateri 29 deputaţi. 

La dezbaterea acestui proiect de Lege, conform articolelor 54 și 55 din 
Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, a fost prezent, în calitate de invitat, 
domnul  Dan Manolescu – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice. 

 
În urma examinării proiectului de Lege și a opiniilor exprimate, membrii 

Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere și adoptare, proiectul de Lege pentru ratificarea 
Convenției privind asistența administrativă reciprocă în domeniul fiscal și a 
Protocolului de amendare  a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012, 
cu amendamentele de tehnică legislativă admise prezentate în Anexă. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 
                                     
                
 
 
 
 

                                                                                                                  
                       PREŞEDINTE                                                       SECRETAR                      
                 
                Gheorghe DRAGOMIR                                       Mihai-Aurel DONŢU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
 Luminița Ghiorghiu 
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Anexă 
AMENDAMENTE ADMISE 

 
Nr.crt. PLX 444/2013 Amendamente Motivație 

1.  Lege pentru ratificarea  Convenției 
privind asistența administrativă reciprocă în 

domeniul fiscal și a Protocolului de 
amendare a acesteia, semnate la 
Strasbourg, la 15 octombrie 2012 

 

 Lege pentru ratificarea Convenției privind 
asistența administrativă reciprocă în domeniul 
fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 
1988 și a Protocolului de modificare a 
Convenției privind asistența administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la 
Paris la 27 mai 2010, semnate de partea 
română la 15 octombrie 2012 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

 
Tehnică legislativă 

2.  Art.l. - Se ratifică Convenţia privind 
asistenţa administrativă reciprocă în 
domeniul fiscal şi Protocolul de amendare 
a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 
octombrie 2012. 
 

„Art.l. - Se ratifică Convenţia privind asistenţa 
administrativă reciprocă în domeniul fiscal, 
adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 
şi semnată de partea română la 15 
octombrie 2012.” 
 
Autor: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

 
Tehnică legislativă 

3.   
 
 
 

-------------------------------- 

”Art.2 - Se ratifică Protocolul de modificare a 
Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 
27 mai 2010 şi semnat de partea română la 15 
octombrie 2012”. 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Tehnică legislativă 
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4.  Art. 2. - Contribuţia României pentru 

finanţarea autorităţii de coordonare a 
Convenţiei privind asistenţa administrativă 
reciprocă în domeniul fiscal se plăteşte anual 
din bugetul Ministerului Finanţelor Publice 
începând cu anul semnării convenţiei. 

”Art. 3. Text nemodificat 
 
Autori: Comisia pentru buget, finanțe și bănci 

Tehnică legislativă 

 


