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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  transmis 
Comisiei pentru buget, finanțe și bănci cu adresa nr. PL-x 296 din 25 septembrie 
2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

categoria legilor ordinare. 
 

 
 

PREŞEDINTE 
 

   Viorel ȘTEFAN 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 

privind Codul de procedură fiscală 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgență, 
cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 
în şedinţa din data de 18 septembrie 2017.  

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei 
pentru politică economică, reformă și privatizare și avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ.  

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 
transpunerea Directivei (UE) 2016/881 a Consiliului din 25 mai 2016 de modificare a 
Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații 
în domeniul fiscal. Obiectivul directivei este de a sprijini lupta împotriva fraudei 
fiscale, a evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive și punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii în domeniul impozitării prin asigurarea schimbului de informații și 
prin sprijinirea cooperării administrative. Directiva asigură o concurență loială între 
grupurile de întreprinderi multinaționale din UE, dar și din afara acesteia, care dețin 
filiale în UE; prevede obligația grupurilor de întreprinderi multinaționale de a furniza 
în raportul pentru fiecare țară, cuantumul veniturilor, al profiturilor anterioare 
impozitării veniturilor și al impozitelor pe venit plătite sau acumulate, de a raporta 
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numărul de salariați, capitalul declarat, profitul nedistribuit și imobilizările corporale 
din fiecare jurisdicție fiscală. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de 31 octombrie 
2017. 

La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 21 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

La dezbaterea acestui proiect de lege au participat, în calitate de invitați, 
reprezentanți ai Ministerului Finanţelor Publice. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună Plenului Camerei 
Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2017 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în forma adoptată de Senat. 

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

 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel ȘTEFAN 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
 

                                                                                                                        
                       

Şef serviciu 
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