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                                                             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 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 și completările ulterioare, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare a fost sesizată spre dezbatere şi avizare, în procedură               
de urgență, 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, înregistrată sub nr. 4c-1/221 din                                        
19 septembrie  2017.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în 
conformitate cu prevederile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din                         
Constituţia României, republicată. 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale                     
art. 92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, Camera Deputaţilor este  Cameră decizională.  

Potrivit reglementărilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările și completările ulterioare,  membrii Comisiei au dezbătut iniţiativa 
legislativă menţionată mai sus pe parcursul mai multor şedinţe, dezbaterile finalizându-se  
în şedinţa din 17 octombrie 2017. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea                
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis             
cu adresa nr. 136 din 15 martie 2017 şi punctul de vedere al Guvernului, transmis                   
cu adresa nr. 8394/MRP din 3 octombrie 2017, prin care menţionează că nu susţine                      
adoptarea inițiativei legislative, în forma prezentată. 
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Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare au constatat faptul că iniţiativa legislativă nu se justifică întrucât, transpunerea 
corectă a prevederilor 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 seria  L 193/1 din data de 19 iulie 2016 presupune atât adoptarea 
legislației propriu-zise de transpunere, cât și pregătirea și adoptarea cadrului speci fic de 
aplicare a dispozițiilor astfel transpuse, în concordanță cu sistemul național de impozitare a 
societăților. Actul normativ transpune Directiva (UE) 2016/1164 printr-o preluare fidelă a 
dispozițiilor acesteia, fără o adaptare la contextul/cadrul juridic aplicabil în România. 

Faţă de cele menţionate mai sus, membrii Comisiei pentru politică economică, 
reformă şi privatizare au hotărât, cu majoritate de voturi (3 voturi împotrivă),                              
avizarea negativă a iniţiativei legislative. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 
                  VICEPREŞEDINTE                                               SECRETAR  
    
                     Gavrilă GHILEA                                                            Cornel ITU 
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          Lidia-Graziella SEGĂRCEANU 
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