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BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, RAPORTUL asupra proiectului de Lege privind
transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a
normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă
directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016, transmis Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci cu adresa nr. PL-x 289 din 18 septembrie 2017, înregistrată sub nr. 4c2/925, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.
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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a
Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a
obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie
2016
În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă,
cu proiectul de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului
din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor
fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 2016, transmis
cu adresa nr. PL-x 289 din 18 septembrie 2017 şi înregistrat sub nr. 4c-2/925 din 19
septembrie 2017.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de
Lege în şedinţa din 12 septembrie 2017.
Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 136 din 15 martie 2017, a avizat
favorabil proiectul de lege, cu observaţii şi propuneri.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, prin avizul
nr. 4c-1/221 din 17 octombrie 2017, a avizat negativ proiectul de lege.
Comisia pentru afaceri europene, prin avizul nr. 4c-19/383 din 18
octombrie 2017, a avizat negativ proiectul de lege.

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare
transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 din 12 iulie 2016, care are drept obiectiv
combaterea practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale şi transferul profiturilor,
stabilind norme în şase domenii specifice, printre care: deductibilitatea dobânzii,
impozitarea la ieşirea activelor, trecerea de la scutirea fiscală la acordarea de credite,
norme privind societăţile străine controlate precum şi o normă generală antiabuz.
Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de
lege menţionat mai sus în şedinţa din 17 octombrie 2017.
Din numărul total de 25 membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci
şi-au înregistrat prezenţa la dezbateri 24 deputaţi.
La dezbaterea acestui proiect de lege au participat în calitate de invitaţi,
reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii
comisiei prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună spre
dezbatere plenului Camerei Deputaţilor respingerea proiectului de Lege privind
transpunerea Directivei (UE) 2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a
normelor împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă
directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr.L 193/1 din data de 19 iulie 201, deoarece acesta reprezintă o preluare
fidelă a dispoziţiilor Directivei şi are nevoie de o adaptare a normelor în raport cu
realităţile naţionale existente. Este de menţionat faptul că Ministerul Finanţelor
Publice a iniţiat deja demersurile necesare pentru elaborarea şi adoptarea unui
proiect de act normativ care să asigure transpunerea Directivei. Actul normativ va
respecta atât termenul de transpunere cât şi armonizarea legislaţiei europeane cu
dreptul intern, fiind necesară luarea în considerare a sistemul naţional de impozitare a
societăţilor.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.
PREŞEDINTE
Viorel ŞTEFAN

SECRETAR,
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