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Parlamentul  României 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,  05.03.2019     
Nr. 4c-2/ 127 

 
 

PLX. 289/2017 
 
 

BIROULUI  PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 
 

 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar 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, trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. PLx 
289/2017, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

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

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 
 

 
 
 
 
 
 
 

beatrice.cojocaru
Original
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RAPORT SUPLIMENTAR 
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. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât 
retrimiterea 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, Comisiei 
pentru buget, finanţe şi bănci în vederea examinării şi depunerii unui nou raport. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și 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. 

Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă transpunerea 
Directivei (UE) 2016/1164 din 12 iulie 2016. 
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Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru afaceri europene au avizat negativ 
proiectul de lege. 

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei au examinat 
proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din  5 martie 2019. 

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența 25 deputați din totalul de 25 de 
membri ai comisiei. 

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 exprimare, deputații prezenți la 
lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor 
raport de respingere a proiectului de Lege privind transpunerea Directivei (UE) 
2016/1164 a Consiliului din 12 iulie 2016, deoarece prevederile acesteia au fost 
transpunse în legislaţia naţională prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României Nr. 
79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
respectiv la Titlul II Capitolul III1 - Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor 
fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne.  

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

legilor ordinare. 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Sorin LAZĂR 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
     

 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consultant parlamentar 
Beatrice Cojocaru 


