
f:xpunere de motive

Secfiunea 1
Titiul proiectului de act normativ i

Proiect de lege pentru ratificarea
Protocolvilui semnat la lerusalim, la 3 noiembrie 2020, de modiflcare a Convenliei 

intre Guvernul Romaniei §;i Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublel 
impuneri §r prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, 

scmnata la lerusalim la 15 iunie 1997

Secfiunea a 2-a
Motivul enilterii actului normativ

Proiectul de lege are drept scop ratificarea de catre Parlamentul Romaniei a 
Protocolului semnat la lerusalim, la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenpei intre 

j Guvernul Romaniei ^i Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri §i 
I prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la lerusalim la 15 
I iunie 1997.

1 Dupa ratificare, partea romana va notifica parlii israelieiie, pe cale diplomatica,
I indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru inlrarea in vigoare a protocolului.

Proiectul de lege a fost ini|iat in baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele §i are in 
vedere faptul ca documeniul care se modifica prin acest protocol, respeciiv Convenpa 
intre Guvernul Romaniei §i Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri §i 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la lerusalim la 15 
iunie 1997, a fost ratillcat prin Legea nr. 39/1998, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea I, nr. 86 din 23 februarie 1998.

1. Descrierea situatiei actiiale

in vederea alinierii la recomandarile actuale ale Organiza|iei pentru Cooperare §1 
Dezvoltare Economica (OCDE) referitoare la schimbiil de informapi prevazut de 
convenpile de evitare a dublei impuneri, autoritaple fiscale romane aii propus 
autoritatilor fiscale israeliene includerea in articolul 27 ’’Schimbul de infoiinMii” din
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Conven|ia Tntre Guvernul Rominiei si Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei 
impuneri §i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impoziteie pe venit, semnata la 

I lerusalim la 15 iunie 1997 (denuraita, in continuare, “convenpa"), a ultimelor 
recomandari ale OCDE in acest domeniii, propunere care a fost acceptata de partea 
israeliana.

In urma negocierilor purtate prin coresponden|a intre cele doiia pai'ii, in baza 
aprobarii de negociere si semnare obpnuta in §edin|a Guveniului din 20 noienibrie 2012, 
a fost convenit textiil protocolului de niodiflcare a convenpei (denumit, in continuare, 
“protocoiur').

Protocolul a fost seninat la lerusalim, la 3 noiembrie 2020.

Protocoliii a fost semnat din partea Guvernului Romiiniei de domiiul Ludovic 
Orban, prim - ininistru, iar din partea Guvernului Statului Israel de domnul Benjamin 
Netanyahu, prim - ministru.

Textul protocolului este in concordan|a cu legislapa din |ara noastra si corespunde 
practicii Roinaniei in acest domeniu.

2. Schimbari preconizate

Modificarile pe care protocolul le aduce convenfiei se refera la actualizarea 
tipurilor de impozite prevazute de convenpe §i a defiiiipei termenului "Romania”, 

■ precum §i la amendarea aiticolului din conventie referitor la schimbtil de informafii in 
domeniul fiscal in sensul includerii unor prevederi prin care se creeaza posibilitatea 

1 efectuarii unui schimb extins de inibrmapi in domeniul fiscal, inclusiv in cel bancar, ori 
de cate ori sunt solicitate astfel de intbrmafii de catre autoritatile competente din cele 
douatari.

3. Alte informafii

Protocolul va intra in vigoare la data primirii.ultimei dintre notificarile transmise 
pe cale diplomatica prin care statele contractante i|i notilica reciproc faptul ca au fost 
indeplinite procedurile legale interne necesare pentru intnrrea sa in vigoare. Prevederile
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protocolului vor produce efecle incepand cu prima zi a lunii ianuarie a anului 
calendaristic imediat urmator anuliii in care acesta a intrat in vigoare.

Protocolul va face parte integranta din conven|ie §i va ramane in vigoare pana la 
incelarea valabilitapi convenpei.

Secpunea a 3-a
ImpactuI socio-economic al proiectului de act normativ

1. ImpactuI macro-economic
Proiectul de lege nu se refera la acest subject.
1^1. ImpactuI asupra mediului concurenlial §i domeniului ajutoarelor de stat
Proiectul de lege nu se refera la acest subject. 
2. ImpactuI asupra mediului de afaceri
Proiectul de leae nu se refera la acest subiect.

...... ................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................^_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________yiumu ..■■■ .■■■■■■.

2"'!. ImpactuI asupra sarcinilor administrative
Proiectul de lege nu se refera la acest subject.
2^2. ImpactuI asupra intreprinderilor mici §i mijiocii
Proiectul de lege nu se refera la acest subiect.
3. ImpactuI social
Proiectul de lege nu se refera la acest subject.
4. ImpactuI asupra mediului
Proiectul de lege nu se refera la acest subiect.
5, Alte informapi
Nu este cazul.

Secpunea a 4-a
ImpactuI financiar asupra bugetului general consolidat, 

atat pc termen scurt, pentru anul curent, cat §i pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Indicalori Anul curent 1 Urmatorii 4 Media pe 5

am am
1 9 54 76

1. Modificari ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta:
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Proiectiii de 
lege nu se 
refera la 

acesl 
subiecl.

. i. inipozit pe profit 
ii. impozit pe venit

b) bugetc locale
i. impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de slat: 
i. contributii de asieurari

2. Modificari ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de slat, din acesta:

i. chelluieli de personal
ii. bunuri si servicii

b) bugele locale:
i. chelluieli de personal

ii. bunuri §i servicii
c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 

i. chelluieli de personal
I ii. bunuri $i servicii _______ _
13. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de slat
b) bugetc locale

Proieclul de | 
lege nu se i 
refera la i 

acest 
subiecl.

I

Proieclul de 
lege nu se 
refera la 

acest 
subiect.

4. Propuneri pentru acoperirea cre§terii 
cheltuielilor bugetare

Proieclul de 
lege nu se 
refera la 

acest 
subiecl.

I

Proieclul de5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare lege nu se 

refera la 
acest 

subiect.
6. Calcule delaliale privind 
fundamentarea modificarilor veniturilor 
si/sau cheltuielilor bugetare

Proieclul de 
lege nu .se 
refera la 

acest 
subiect.

7. .A.]te informatii Nu esle cazul.
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Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupia legislafiei in vigoare

! 1. Masuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrarii 
in vigoare a proiectului de act normativ
Proiectul de lege modifica Legea nr. 39/1998 privind ratificarea Conven|iei intre 
Guvernul Romaiiiei Guvernul Statuiui Israel pentru evitarea dublei impuneii 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la inipozitele pe venit, semnata la lerusalim la 15 

I iunie 1997.
I b) acte normative cc urmeaza a fi elaborate in vederea implenientarii noilor 
dispozifii
Proiectul de lege nu $e refera la acest subject._____ ____ _________________ _____ J

Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislafia in domeniul j 
achizifiilor publice
Proiectul de lege nii se refera [^cest subject. ___________ ____________
2. Confbrniitatea proiectului de act normativ cu legislafia comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun prevederi comunitare

j Proiectul de lege nu se refei'a la acest subject. ____________ ______________
I 3. Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare
[ Proiectul de lege nu se refera la acest subject. __________ ______ _ __
I 4. Hotarari ale Curfii de Justifie a Lniunii Europene
Proiectul de lege nu se refera la acest subiect. |

5. Alte acte normative si/sau documente internafionale din care decurg i 
angajamente I
Proiectul de lege nu se refera la acest subiect. |

6. Alte informafii
Nu estc cazul.



Sectiunea a 6-a
Consultariie efectuate in vederea elaborarii proiectului de act norinativ

1. Informatii privind procesul de consultare cu organizafii neguvernamentalej 
institute de cercetare ^i alte organisme implicate
Proiectii] de lege nu se refera la acest subject. _________________________________
2. Fundamentarea alegerii organizafiilor cu care a avut loc consultarea, precum §i 
a modului in care activitatea acestor organizafii este legata de obiectul proiectului 
de act norraativ

I Proiectul de lege nu se refera la acest subject.____________ _______ _
I 3. Consultariie organizate cu autoritafile administratiei publice locale, in situajia in 
care proiectul de act normativ are ca obiect activitafi ale acestor aiitoritafi, in 
conditiile Hotararii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autoritatilor administrafiei publice locale la elaborarea 
proiectelor de acte normative 
Proiectul de lege nu se refera la acest subiect.

4. Consultariie desfa^urate in cadrul consiliilor interministeriale, in conformitate 
cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente
Proiectul de lege nu se refera la acest subiect.

5. Informalii privind avizarea de catre;
a) Coasiliului Legislativ a avizai favorabil proiectul de lege prin avizul nr.474 /2()21.

b) Consiliul Suprem de Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concuren|e!
e) Curtea de Conturi
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Secfiunea a 7-a
Activitafi de inforinare publica privind elaborarea 

iniplementarea proiectului de act normativ
1

1. Informarea societafii civile cu privire la necesitatea elaborarii proiectului de act 
normativ
Proiectul de lege nu se refera la acest subiect.

2. Informarea societafii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului in 
I urma implementarii proiectului de act normativ, precum §i efectele asupra sanatafii 

§i securitafii cetafenilor sau diversitafii biologice
Proiectul de lege nu se refera la acest subiect.

3. Alte informafii
Nu este cazul.

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre autoritafile i 
administrafiei publice centrale §i/sau locale - infiinfarea unor noi organisme sau | 
extinderea competenfelor institufiilor existente |
Proiectul de lege nu se refera la acest subiect. I

2. Alte informafii
Dupa adoptare, proiectul de lege va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaiiiei, Partea
I.
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Fa^a de cele prezemate, a fost elaboral proiectul de Lege pentru ratificarea 

Protocolului semnat la lerusalim. la 3 noiembrie 2020, de modificare a Convenpei 
intre Guvcrnul Romaniei Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri 
§i prevenirea evaziunii fiscalc cu privire la impozitele pe venit, semnata la lerusalim 

la 15 iunie 1997, pe care 11 supunem, Pariamentului sprc adoptare.
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