
EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

 
Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 
 

Proiect de lege pentru ratificarea 
Protocolului între România şi Republica Austria 

şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, 
de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit 

şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005 
şi ratificată prin Legea nr. 333/2005 

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
            Prezentul proiect de lege are drept scop ratificarea de către Parlamentul României a 
Protocolului între România şi Republica Austria şi a Protocolului adiţional, semnate la Viena la 1 
octombrie 2012, de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii 
fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005. După 
ratificare, partea română va comunica părţii austriece pe canale diplomatice îndeplinirea procedurilor 
interne necesare pentru intrarea în vigoare a celor două Protocoale. 
 
            Proiectul de lege a fost iniţiat în baza Legii nr. 590/2003 privind tratatele şi are în vedere 
faptul că documentul care se modifică prin aceste Protocoale, respectiv Convenţia dintre România şi 
Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005, a fost ratificat prin Legea nr. 
333/2005. 
 
 
1. Descrierea situaţiei actuale 
 

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) a comunicat renunţarea mai 
multor ţări, printre care şi Republica Austria, la rezervele sau poziţia avută de acestea faţă de 
prevederile articolului 26 ”Schimb de informaţii” din modelul OCDE al Convenţiei de evitare a dublei 
impuneri. 
 

În acest context şi ţinând cont de noul standard, convenit pe plan internaţional în cadrul 
OCDE, în privinţa schimbului de informaţii în scopuri fiscale, a fost necesară modificarea art. 27 din 
Convenţia de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Republica Austria, prin negocierea 
şi încheierea unor Protocoale care să conţină prevederi cu privire la schimbul lărgit de informaţii în 
scopuri fiscale. 

 
În acest sens, partea română a obţinut în anul 2010 aprobarea necesară din partea Guvernului 

şi a Preşedintelui României pentru iniţierea negocierilor în vederea încheierii unui Protocol de 
modificare a Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată între România şi Republica Austria, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 590/2003 privind tratatele. 

 
În urma negocierilor purtate, prin corespondenţă, între reprezentanţii Ministerelor de Finanţe 

din România şi Republica Austria, a fost convenit textul Protocolului între România şi Republica 
Austria şi a Protocolului adiţional de modificare a Convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiată 
între cele două state. 
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În baza aprobării de semnare obţinută în şedinţa Guvernului din 2 februarie 2011, a avut loc la 

Viena la 1 octombrie 2012, semnarea Protocolului între România şi Republica Austria şi a 
Protocolului adiţional de modificare a Convenţiei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea 
evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 30 martie 2005. 

 
Protocoalele au fost semnate din partea României de doamna Silvia Davidoiu, ambasadorul 

României în Republica Austria, iar din partea Republicii Austria de domnul Andreas Schieder, 
secretar de stat în Ministerul Federal al Finanţelor. 

 
Textul Protocoalelor este în concordanţă cu legislaţia din ţara noastră şi corespunde practicii 

României în acest domeniu. 
 

 
2. Schimbări preconizate 
 

Prin încheierea acestor Protocoale se creează posibilitatea efectuării unui schimb extins de 
informaţii în domeniul fiscal, inclusiv în cel bancar, ori de câte ori sunt solicitate astfel de informaţii 
de către autorităţile competente din cele două ţări. 

  
 
3. Alte informaţii 
 

Protocoalele vor intra în vigoare în prima zi a celei de-a treia luni imediat următoare datei la 
care s-a primit ultima dintre notificările prin care cele două ţări se informează reciproc, pe cale 
diplomatică, cu privire la îndeplinirea tuturor procedurilor legale necesare pentru intrarea lor în 
vigoare şi se vor aplica începând cu prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor 
anului în care acestea intră în vigoare. 

 
  

 
Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
 
1. Impactul macro-economic 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
1^1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
3. Impactul social 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
4. Impactul asupra mediului 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
5. Alte informaţii 
Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 

- mii lei -
Indicatori Anul curent Următorii 4 ani Media pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
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a) buget de stat, din acesta: 
i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 
b) bugete locale 

i. impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuţii de asigurări 

 
Proiectul de 
lege nu se 

referă la acest 
subiect. 

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

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii 

b) bugete locale: 
i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 
ii. bunuri şi servicii  

 
 
 
Proiectul de 
lege nu se 

referă la acest 
subiect. 

     
 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

Proiectul de 
lege nu se 

referă la acest 
subiect. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

Proiectul de 
lege nu se 

referă la acest 
subiect. 

     

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

Proiectul de 
lege nu se 

referă la acest 
subiect. 

     

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Proiectul de 
lege nu se 

referă la acest 
subiect. 

     

7. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ 
Prezentul proiect de lege modifică Legea nr. 333/2005 privind ratificarea Convenţiei dintre România 
şi Republica Austria pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la 
impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului-anexă, semnate la Bucureşti la 30 martie 2005. 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 



 4

Proiectul de lege nu se referă la acest subiect.  
6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 
 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate  
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în 
care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii 
Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 
autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei  
e) Curtea de Conturi  
Proiectul de lege va fi avizat de Consiliul Legislativ. 
6. Alte informaţii 
După îndeplinirea procedurii de avizare interministerială şi aprobare de către Guvern, proiectul de 
lege va fi transmis Preşedintelui României, având în vedere că documentele respective sunt încheiate 
la nivel de state şi necesită ratificarea de către Parlament. 
 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea  
şi implementarea proiectului de act normativ 

 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect.  
3. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 
 
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile 
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente 
Proiectul de lege nu se referă la acest subiect. 
2. Alte informaţii 
După adoptare, proiectul de lege va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Ca urmare a celor prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de lege alăturat, pe care îl 
supunem spre analiză şi adoptare. 
 

 
Daniel CHIŢOIU, 

 
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice 

 
 
 

AVIZAT FAVORABIL, 
 

 
     

Titus CORLĂŢEAN, 
 

Ministrul afacerilor externe 

   
  Mona Maria PIVNICERU, 

 
   Ministrul justiţiei 

 


