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În perioada 28 - 30 septembrie a.c., Comisia pentru politică externă şi-a 
desfăşurat lucrările cu următoarea ordine de zi:  

 

 Dezbaterea și avizarea următorului proiect de Lege:  
 

PLx 343/2021 – Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei multilaterale 
pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea 
erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi 
semnată de România la Paris, la 7 iunie 2017. 
 

        În ziua de 28 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică externă 
s-au întrunit, atât fizic cât și online, pentru dezbaterea și avizarea proiectului de 
Lege aflat pe ordinea de zi. 

 Referitor la proiectul de Lege aflat pe ordinea de zi, invitații au susținut că 
Convenţia multilaterală are rolul de a modifica acordurile fiscale încheiate între 
două sau mai multe părţi la un acord fiscal. Acesta nu va funcţiona în acelaşi mod 
ca şi un protocol de modificare a unui singur acord fiscal în vigoare, prin care se 
modifică în mod direct textul acordului respectiv. În schimb, prevederile 
Convenţiei multilaterale se vor aplica concomitent cu cele ale acordurilor fiscale în 
vigoare, modificând aplicarea acestora. Ca rezultat, în timp ce pentru scopuri 
interne, unele părţi la Convenţia multilaterală pot dezvolta versiuni consolidate ale 
acordurilor fiscale în vigoare, astfel cum au fost acestea modificate de Convenţia 
multilaterală, altele pot să nu facă acest lucru, întrucât consolidarea acordului 
fiscal cu noile modificări nu este o condiţie obligatorie pentru aplicarea Convenţiei 
multilaterale. 
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 Guvernul României a aprobat prin Memorandum, la data de 2 iunie 2016, 
Acordul de principiu privind aderarea României ca asociat la Forumul de 
implementare a Proiectului privind Erodarea Bazei de Impozitare și Transferul 
Profiturilor (proiectul BEPS), inițiat de OCDE și de Grupul celor 20 de Miniștri de 
Finanțe și Guvernatori ai Băncilor Centrale (G20). 

 Proiectul BEPS urmărește neutralizarea dezvoltării de către întreprinderile 
multinaționale a unor strategii de planificare prin care se exploatează lipsurile și 
neconcordanțele din legislațiile fiscale naționale, cu scopul de a transfera în mod 
artificial profituri către jurisdicții cu un nivel de impozitare scăzut și în care 
activitatea economică a unor astfel de întreprinderi multinaționale fie este scăzută, 
fie lipsește, situație care conduce la stabilirea unui impozit total pe profit foarte 
scăzut sau diminuat până la zero pentru acele întreprinderi. 

 Convenția multilaterală a intrat în vigoare la 1 iulie 2018 pentru 5 dintre 
statele semnatare, iar pentru statele semnatare care îndeplinesc ulterior 
procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a Convenției multilaterale, 
aceasta va intra în vigoare pentru acele state după 3 luni de la depunerea de către 
acestea a instrumentului lor de ratificare, acceptare sau aprobare. 

 Prevederile Convenției multilaterale vor produce efecte între statele 
semnatare la anumite termene prevăzute în Convenția multilaterală, calculate de 
la cea mai recentă dată de intrare în vigoare a Convenției multilaterale pentru 
respectivele state semnatare. 

Ca urmare a prezentării realizate de domnul Bogdan Filip, director general 
în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și a domnului Dan Negoiță, consilier în 
cadrul Ministerului Finanțelor și a dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege - Plx 
343/2021. 

În zilele de 29 și 30 septembrie 2021, membrii Comisiei pentru politică 
externă au avut studiu individual.  

La şedinţa Comisiei din data de 28 septembrie 2021 şi-au înregistrat 
prezenţa, fizic și online, un număr de 11 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), 
Ardelean Ben-Oni (PNL), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), Albișteanu 
Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna Ilie-Dan 
(USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi Naţionale), 
Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD). A fost absent domnul 
deputat Cristea Andi-Lucian (PSD). 

În zilele de 29 și 30 septembrie 2021 şi-au înregistrat prezenţa, fizic și 
online, un număr de 12 deputaţi: Biró Rozália-Ibolya (UDMR), Ardelean Ben-
Oni (PNL), Cristea Andi-Lucian (PSD), Mihălcescu Carmen-Ileana (PSD), 
Albișteanu Mihail (AUR), Stroe Ionuț Marian (PNL), Balan Ioan (PNL), Barna 
Ilie-Dan (USR), Furtună Mirela (PSD), Ganţ Ovidiu-Victor (Minorităţi 
Naţionale), Predoiu Marian-Cătălin (PNL), Tudorache Daniel (PSD).  

 

 
                     Preşedinte,                Secretar, 
 
 
                Biró Rozália-Ibolya                                   Albișteanu Mihail 
 


