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Parlamentul  României 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucuresti, 14.05.2015 
Nr. 4c-2/386 

 
 
Către:  Comisia pentru afaceri europene 

 
 

PROCES VERBAL 
 

asupra Propunerii de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de abrogare a 
Directivei 2003/48/CEE a Consiliului COM(2015)129 

 
 

 
In conformitate cu Hotărârea  Camerei Deputaţilor nr. 11/19.04.2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, Comisia pentru 
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru verificarea respectării principiului 
subsidiarităţii pentru propunerea  de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de 
abrogare a Directivei 2003/48/CEE a Consiliului COM(2015)129, trimisă cu 
adresa nr.7/E din  01.04.2015  și înregistrată cu nr.4c-2/386/07.04.2015. 

 
Scopul acestei propuneri este abrogarea Directivei 2003/48 în scopul 

evitării existenţei unor obligaţii de dublă raportare şi al realizării unor economii de 
costuri pentru administraţiile fiscale şi pentru operatorii economici. 

În vederea garantării continuităţii absolute a raportării automate de 
informaţii privind conturile financiare, abrogarea Directivei 2003/48 ar trebui să 
intre în vigoare la data de aplicare stabilită la art. 2 din Directiva  2014/107, 
respectiv la 1 ianuarie 2016. 

 Directiva 2011/16 privind cooperarea administrativă în domeniul 
fiscal a fost modificată la 9 decembrie 2014 prin Directiva 2014/107, cea prin care 
s-a extins schimbul automat de informaţii la o gamă largă de venituri în 
conformitate cu standardul global lansat de Consiliul OCDE în iulie 2014; prin 
noua directivă s-a asigurat o abordare uniformă, consecventă şi cuprinzătoare, la 
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nivelul UE, a schimbului automat de informaţii privind conturile financiare în 
cadrul pieţei interne. 

Directiva 2014/107 are un domeniu de aplicare mai amplu decât 
Directiva 2003/48 privind impozitarea veniturilor din economii sub forma plăţilor 
de dobânzi şi prevede că Directiva 2014/107 prevalează în cazurile în care 
domeniile lor de aplicare se suprapun.  

 
La lucrările Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în ședința din 

12.05.2015 și-au înregistrat prezența un număr de 34 deputați din totalul de 34 de 
membri. 

În urma dezbaterii Propunerii  de DIRECTIVĂ A CONSILIULUI de 
abrogare a Directivei 2003/48/CEE a Consiliului COM(2015)129 , membrii 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci: 

 
Au luat act de faptul că propunerea are caracter legislativ, făcând obiectul 

controlului parlamentar al subsidiarităţii; 
 
Au apreciat că propunerea este conformă cu principiile subsidiarităţii și 

proporționalității deoarece obiectivul propunerii nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre şi, prin urmare, poate fi realizat mai bine la 
nivelul Uniunii având în vedere uniformitatea şi eficacitatea necesare, Uniunea 
putând adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii. 

 În conformitate cu principiul proporţionalităţii prezenta directivă nu 
depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menţionat. 

 

 
 

 
 

 
                 PREŞEDINTE                                                        SECRETAR            
                Viorel ȘTEFAN                          Mihai – Aurel DONȚU 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ConsilierParlamentar 
Daniel Mărăcineanu 
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