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Parlamentul  României. 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,         
Nr. 22/186 /27.06.2012 

 
 
 
 
 

 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea 
Protocolului de modificare a Convenției dintre România și Marele Ducat de 
Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 și a 
Protocolului adițional la acesta, semnate la Luxembug, la 4 octombrie 2011, trimis 
comisiei noastre pentru examinare pe fond, cu adresa Biroului Permanent Plx.254 din            
18 iunie 2012. 
 
 
 

 
                                                        PREŞEDINTE, 

 
                                                Maria Eugenia BARNA 

 
 
 
 
 

 

luminita.ghiorghiu
Original
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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 

 
 

 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,     
Nr. 22/ 186 / 27.06.2012      

 
RAPORT   

 
asupra  Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de modificare 

a Convenției dintre România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea 
dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și 
avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 și a Protocolului adițional la 

acesta, semnate la Luxembug, la 4 octombrie 2011 
 

Cu adresa nr. Plx. 254 din 18 iunie 2012, Biroul Permanent,  în temeiul 
art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat, pentru examinare şi 
avizare în fond Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Protocolului de modificare a Convenției dintre România și Marele Ducat de 
Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 și a 
Protocolului adițional la acesta, semnate la Luxembug, la 4 octombrie 2011. 

 
La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu art.97 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia a avut în vedere avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ, cu observaţii şi propuneri, transmis cu adresa 
nr.303/10.04.2012 și avizul favorabil al Comisiei pentru politică externă. 

  
Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare ratificarea 

Protocolului de modificare a Convenției dintre România și Marele Ducat de 
Luxemburg pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 și a 
Protocolului adițional la acesta, semnate la Luxembug, la 4 octombrie 2011.  

Cele două Protocoale reprezintă înțelegeri internaționale, care, prin 
obiectul de reglementare intră sub incidența Legii nr.590/2003 privind tratatele, urmând 
a fi supuse spre ratificare Parlamentului. 
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Proiectul de lege a fost inițiat în baza Legii nr.590/2003 privind tratatele și 
are în vedere faptul că documentul care se modifică prin aceste protocoale, respectiv 
Convenția dintre România și Marele Ducat de Luxemburg pentru evitarea dublei 
impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și avere, 
semnată la Luxemburg, la 14 decembrie 1993, a fost ratificat prin Legea nr.85/1994. 

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a 
comunicat renunțarea mai multor țări, printre care și Marele Ducat de Luxemburg, la 
rezervele sau poziția avută față de prevederile articolului 26 ”Schimb de informații” din 
modelul OCDE al convenției de evitare a dublei impuneri. 

Astfel, a fost necesară modificarea art.28 din Convenția de evitare a dublei 
impuneri încheiată între România și Marele Ducat de Luxemburg, prin negocierea și 
încheierea unor protocoale care să conțină prevederi cu privire la schimbul lărgit de 
informații în scopuri fiscale. 

Prin încheierea acestor protocoale se creează posibilitatea efectuării unui 
schimb lărgit de informații în domeniul fiscal, inclusiv în cel bancar, ori de câte ori sunt 
solicitate astfel de informații de către autoritățile competente din cele două țări. 

 
Proiectul de Lege, prin obiectul său de reglementare, face parte din 

categoria legilor  ordinare  iar în aplicarea  art. 75 alin.(1)  din Constituţia României, 
republicată, prima Cameră sesizată este Camera Deputaților. 

La dezbaterile comisiei a participat ca invitat în conformitate cu 
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului 
Finanţelor Publice domnul Secretar de Stat Gheorghe Gherghina. 

 La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa un număr de 21 deputaţi 
din totalul de 33 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost votat cu unanimitate de către deputaţii prezenţi la 
dezbateri. 

În urma dezbaterii  Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului de 
modificare a Convenției dintre România și Marele Ducat de Luxemburg pentru 
evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 
și avere, semnată la Luxemburg la 14 decembrie 1993 și a Protocolului adițional la 
acesta, semnate la Luxembug, la 4 octombrie 2011, în şedinţa din data de 26 iunie            
2012, comisia propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei 
Deputaţilor a  proiectului de Lege în forma prezentată de inițiator. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 

Maria Eugenia BARNA 

SECRETAR, 
 

Nicolae BUD 
 
 
Consilier parlamentar, Luminiţa Ghiorghiu                                                                           
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