
 
 
 
 
 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
L E G E 

 pentru ratificarea unor convenţii şi acorduri privind impunerea 
veniturilor din economii şi schimbul automat de informaţii 
referitoare la astfel de venituri 
  

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 

 

 Art. 1. – Se ratifică Convenţia dintre România şi Anguilla privind 
schimbul automat de informaţii referitoare la veniturile din economii sub 
forma plăţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori, semnate la 
Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Anguilla la 2 noiembrie 2006. 
 
 Art. 2. – Se ratifică Acordul dintre România şi Jersey privind 
impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, 
semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la St. Helier la 27 octombrie  
2006. 
 
 Art. 3. – Se ratifică Acordul dintre România şi Guernsey privind 
impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, 
semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la St. Peter Port la 17 
octombrie  2006. 
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 Art. 4. – Se ratifică Acordul dintre România şi Insula Man privind 
impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori, 
semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Douglas la 4 decembrie  
2006. 
 
 Art. 5. – Se ratifică Acordul dintre România şi Insulele Turks şi 
Caicos privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb 
de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Grand Turk la 
7 decembrie  2006. 
 
 Art. 6. – Se ratifică Acordul dintre România şi Teritoriul de peste 
mări Montserrat al Regatului Unit privind impunerea veniturilor din 
economii, convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 
octombrie 2006 şi la Brades la 1 decembrie  2006. 
 
 Art. 7. – Se ratifică Acordul dintre România şi Insulele Cayman 
privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de 
scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la George Town la 
19 decembrie  2006. 
 
 Art. 8. – Se ratifică Acordul dintre România şi Insulele Virgine 
Britanice privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin 
schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Tortola 
la 7 decembrie  2006. 
 
 Art. 9. – Se ratifică Convenţia dintre România şi Regatul Ţărilor de 
Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informaţii 
referitoare la veniturile din economii sub forma plăţilor de dobânzi, 
convenită prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 
2006 şi la Willemstad la 20 octombrie  2006. 
 
 Art. 10. – Se ratifică Convenţia dintre România şi Regatul Ţărilor 
de Jos pentru Aruba privind schimbul automat de informaţii referitoare la 
veniturile din economii sub forma plăţilor de dobânzi, convenită prin 
schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 7 octombrie 2006 şi la Den 
Haag la 1 noiembrie  2006. 



 3

Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în 
şedinţa din 21 martie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) 
din Constituţia României, republicată. 
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