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RAPORT COMUN

asupra proiectului de lege pentru ratificarea Protocolului semnat la 
lerusaiim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei între Guvernul 
României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la

Ierusalim la 15 iunie 1997 
iL444/20zi)

în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe, activitate 

bancară şi piaţă de capital şi Comisia pentru politică externă, prin adresa nr. 
L444/2021, au fost sesizate de Biroul permanent al Senatului, în vederea întocmirii 
unui raport comun asupra proiectului de lege privind ratificarea Protocolului semnat 
la Ierusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenţiei între Guvernul României 
şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe veint, semnată la Ierusalim la 15 iunie 1997, al cărui 
iniţiator este Guvernul României.

Actul normativ a fost iniţiat in conformitate cu dispoziţiile art. 19 din Legea nr. 
590/2003 privind tratatele, pentru a alinia ordinea juridică internă la recomandările 

actuale ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) referitoare 

la schimbul de informaţii prevăzut de convenţiile de evitare a dublei impuneri.

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin 

avizul 474 din 23.06.202i.
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în şedinţele separate ale celor două Comisii din 09.11,2021 şi 02.11.2021,
membrii Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de 

capital şi cei ai Comisiei pentru politică externă au hotărât, cu unanimitate de 

voturi ale celor prezenţi, să adopte raport comun de admitere, fâră 
amendamente.

Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţa de capital şi Comisia 

pentru politică externă supun spre dezbatere şi adoptare, Plenului Senatului, prezentul
raport comun de admitere şi proiectul de lege.

în raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 

legilor ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.75 alin.(i) 

din Constituţia României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 aHn.(i) din Constituţia României, republicată şi ale 

art.95 alin.(8) pcti din Regulamentul Senatului, cu modificările ulterioare, Senatul 
este Camera decizională.
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