
1 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru afaceri europene 

 
Bucureşti, 18 octombrie 2017 

             Nr. 4c-19 / 383 

      
 

AVIZ 
 

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 

obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016 

- PLx 289/2017  
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia pentru afaceri europene a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare 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 obligațiilor fiscale care au incidență 
directă asupra funcționării pieței interne, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene nr. L193/1 din data de 19 iulie 2016 -  PLx 289/2017, Camera Deputaţilor 
fiind Cameră decizională.  
 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa 
sa din 12 septembrie 2017. 
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 136 din 15.03.2017, a avizat favorabil 
proiectul de Lege, cu observaţii de conținut și tehnică legislativă. 
 Guvernul a transmis un punct de vedere aprobat în ședința sa din 27.09.2017, prin 
care arată că nu susține adoptarea proiectului de Lege în forma prezentată. 
 Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din   18 octombrie  2017. 
 În urma analizei propunerii, Comisia pentru afaceri europene a constatat 
următoarele: 

 proiectul supus dezbaterii reprezintă în cvasitotalitatea sa o preluare tale-quale 
(copiere) a actului juridic european ce se dorește a fi transpus, modalitate  
ineficientă de stabilire a drepturilor și obligațiilor, fapt sesizat atât de Guvern cât și 
de Consiliul Legislativ; 

 inițiatorii au propus devansarea cu un 18 luni a termenului de aplicare prevăzut în 
Directivă; 

 nici expunerea de motive și nici articolele proiectului de lege nu fac trimitere spre 
normele de drept intern cu același obiect, cum ar fi: obligații și proceduri de natură 
fiscală, Codul Fiscal, legislația contabilității; 
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 Guvernul prin Ministerul Finanțelor Publice și-a asumat elaborarea unui act 
normativ de transpunere a Directivei. 
 

   
* 

* * 
 
 

 Din totalul de 21 de membri ai Comisiei pentru afaceri europene au fost 
prezenţi la dezbateri 12 deputaţi. 
 
 În urma dezbaterilor, Comisia pentru afaceri europene a hotărât, cu majoritate de 
voturi (3 abțineri), respingerea acestui proiect de Lege. 
 
 

Preşedinte a.i., 
 

Angel TÎLVĂR 
 
 

Secretar, 
 

Radu Costin VASILICĂ 
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