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Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea 
bazei de impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei 
nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte,  
trimis spre dezbatere pe fond, cu adresa nr.PLx.174/2017, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională.  

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

 

 
 

PREŞEDINTE 
 

Leonardo BADEA 
 

 
 

 
Comisia pentru Buget, 

Finanţe şi Bănci 

Bucureşti, 26.04.2017  
Nr. 4c-2/515 
 
PLx. 174/2017 
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea participării României ca membru 
asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul 

profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - 
OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 

nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre 
dezbatere pe fond, cu proiectului de Lege privind aprobarea participării României 
ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul 
profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - 
OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de Lege 

în şedinţa din data de 03 aprilie 2017.  
 
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art. 92 alin. (9) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

Proiectul de Lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ și 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.  

 
Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare 

aprobarea plății contribuției financiare a României ca membru asociat la Proiectul 
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BEPS – Erodarea bazei de impozitare și transferul profiturilor – inițiat de Organizația 
pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Plata contribuției financiare 
anuale a României se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Finanțelor Publice, în limita echivalentului în lei a sumei stabilite anual de OCDE.  
 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din data de 25 aprilie 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 
participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de 
impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la 
Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, cu 
amendamente de tehnică legislativă prezentate în anexă. 

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

categoria legilor ordinare. 
 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Leonardo BADEA 

SECRETAR, 
 

Marilen - Gabriel PIRTEA 
 

                                                                                                                        
                       

Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Șef cabinet 
Alexandra Nistor 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa 

 
Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
1.  Titlul legii: 

Lege 
privind aprobarea participării României ca membru 

asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare 
şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE, precum şi 

pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 

organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care 
România este parte 

NEMODIFICAT  

2.  Art.I.- Se aprobă participarea României ca membru asociat la 
Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul 
profiturilor - iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi 
Dezvoltare Economică - OCDE. 

Art.1 NEMODIFICAT Tehnică legislativă 

3.  Art.II.-(1) Se aprobă plata contribuţiei financiare a României 
ca membru asociat  la  Proiectul  BEPS - Erodarea  bazei de 
impozitare şi transferul profiturilor - iniţiat de Organizaţia 
pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE. 

Art.2-(1) NEMODIFICAT Tehnică legislativă 

4.   
(2) Plata contribuţiei financiare anuale a României se 
asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice, în limita echivalentului în lei al sumei 
stabilite anual de OCDE. 

 
(2)Plata contribuţiei financiare anuale a României, prevăzută 
la alin.(1)  se asigură de la bugetul de stat prin bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice, în limita echivalentului în lei 
al sumei stabilite anual de Organizaţia pentru Cooperare şi 

 
Tehnică legislativă 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisii 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
Dezvoltare Economică  - OCDE. 

5.   
Art.III.- La anexa nr.1 din Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea  plăţii  cotizaţiilor  la 
organizaţiile internaţionale  interguvernamentale  la care 
România este parte, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.241 din 29 august 1994, aprobată prin 
Legea nr.126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, 
la punctul II, după numărul curent 75 se introduce un nou 
număr curent, nr. crt.76, cu următorul cuprins: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
organizației 

Sediul Anul 
înfiin-
țării 

Anul 
aderării 
Româ-

niei 

Instituția 
română care 
coordonează 
relațiile cu 
organizația 

internațională 
respectivă 

Explicații 

„76 OCDE – 
Proiectul 
BEPS – 
Erodarea 
bazei de 

impozitare 
și transferul 
profiturilor 

Paris 1961 2016 Ministerul 
Finanțelor 

Publice 

România 
participă în 
calitate de 
asociat cu 
drepturi 

depline din 
anul 2016” 

 
 

 
Art. 3.- La anexa nr.1 punctul II din Ordonanţa Guvernului 
nr.41/1994 privind autorizarea  plăţii  cotizaţiilor  la 
organizaţiile internaţionale  interguvernamentale  la care 
România este parte, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.241 din 29 august 1994, aprobată prin 
Legea nr.126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, 
după numărul curent 83 se introduce un nou număr curent, nr. 
crt.84, cu următorul cuprins: 
 

Nr. 
Crt. 

Denumirea 
organizației 

Sediul Anul 
înfiin-
țării 

Anul 
aderării 
Româ-

niei 

Instituția 
română care 
coordonează 
relațiile cu 
organizația 

internațională 
respectivă 

Explicații 

0 1 2 3 4 5 6 
„84 Organizația 

pentru 
Cooperare 

și 
Dezvoltare 
Economică-

OCDE – 
Proiectul 
BEPS – 
Erodarea 
bazei de 

impozitare 
și transferul 
profiturilor 

Paris 1961 2016 Ministerul 
Finanțelor 

Publice 

România 
participă în 
calitate de 
asociat cu 
drepturi 

depline din 
anul 2016” 

 

 
Tehnică legislativă 
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