
CONVENŢIA PRIVIND ASISTENŢA ADMINISTRATIVĂ RECIPROCĂ ÎN MATERIE 
FISCALĂ 

 
 
Preambul 

Statele membre ale Consiliului Europei şi ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE), semnatare ale prezentei Convenţii, 

Considerînd că dezvoltarea circulaţiei internaţionale ale persoanelor, capitalului, bunurilor şi serviciilor 
– deşi foarte benefice ca atare - a sporit posibilităţile de evaziuni şi fraude fiscale şi, de aceea, necesită o 
cooperare sporită între autorităţile fiscale; 

Salutînd diversele eforturi, atît bilaterale cît şi multilaterale, din anii recenţi de combatere a evaziunii şi 
fraudei fiscale la nivel internaţional; 

Considerînd că este necesar un efort de coordonare între State în vederea încurajării tuturor formelor de 
asistenţă administrativă în materie fiscală de orice gen, asigurînd în acelaşi timp protecţia adecvată 
drepturilor contribuabililor; 

Recunoscînd rolul important ce-l poate avea cooperarea internaţională în facilitarea determinării 
corespunzătoare a responsabilităţilor fiscale şi în ajutorarea contribuabilului în salvgardarea drepturilor 
acestuia; 

Considerînd că principiile fundamentale ce-i conferă fiecărei persoane ca drepturile şi obligaţiunile sale 
să fie determinate în conformitate cu o procedură legală adecvată ar trebui să fie recunoscute ca fiind 
aplicabile la aspectele fiscale în toate Statele şi că Statele ar trebui să depună eforturi pentru a proteja 
interesele legitime ale contribuabililor, inclusiv protejarea adecvată împotriva discriminării şi dublei 
impuneri; 

Convinşi, prin urmare, că Statele nu ar trebui să efectueze măsuri sau să furnizeze informaţii altele decît 
în conformitate cu legislaţia şi practica lor naţională, luînd în vedere necesitatea protejării 
confidenţialităţii informaţiei, şi ţinînd cont de instrumentele internaţionale pentru protecţia tainei şi 
fluxurilor datelor cu caracter personal; 
 
Dorind să încheie o convenţie de asistenţă administrativă reciprocă în materie fiscală; 

Au convenit asupra celor ce urmează: 

 

CAPITOLUL I - Domeniul de aplicare a Convenţiei 

Articolul 1 - Obiectul Convenţiei şi persoanele reglementate 

 
1. Părţile, în conformitate cu prevederile din Capitolul IV, oferă asistenţă administrativă reciprocă în 

materie fiscală. Astfel de asistenţă poate implica, dacă este cazul, măsuri întreprinse de organele 
judiciare. 
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2. O atare asistenţă administrativă va cuprinde: 

a.     schimb de informaţii, inclusiv examinări fiscale simultane şi participarea la examinări fiscale în 
străinătate; 

b.      asistenţa în recuperare, inclusiv măsuri de conservare; şi 

c.      servicii de furnizare a documentaţiei. 
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3      O Parte acordă asistenţă administrativă dacă persoana afectată îşi are reşedinţa sau este cetăţean al unei 
Părţi sau al oricărui alt Stat. 

 

Articolul 2 – Impozitele reglementate 

1.      Prezenta Convenţie se aplică: 

a.       la următoarele impozite: 

i      impozite pe venit sau profit, 

ii      impozitele pe dobînzile de capital ce sînt impuse impozitării separat de impozitul pe venit sau 

profit, 

iii     impozitele pe avere netă, impusă impozitării de către o Parte; şi 

b.      la următoarele impozite: 

i      impozite pe venit, profit, dobînzi de capital sau avere netă ce sînt impozitate de către unităţile politice 
sau autorităţile locale ale unei Părţi; 

ii      contribuţiile sociale obligatorii plătite administraţiei publice sau instituţiilor de securitate socială 
stabilite prin lege; 

iii     impozitele de alt gen, cu excepţia taxelor vamale, percepute de o Parte, şi anume: 

A.  impozite pe proprietate, moştenire sau cadouri; 

B.  impozite de bunuri imobiliare; 

C.  impozite generale de consum, cum ar fi taxele pe valoare adăugată sau pe vînzări; 

D. taxe specifice cu privire la bunuri şi servicii, cum ar fi accizele; 

E.  impozitele pe utilizarea sau deţinerea de autovehicule; 

F.   impozitele pe utilizarea sau de proprietate a bunurilor mobile, altele decît autovehiculele; 
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G. orice alte impozite. 
 

iv     impozitele din categoriile prevăzute în sub-aliniatul (iii) de mai sus, ce sînt impuse de unităţile politice 
sau autorităţile locale ale unei Părţi. 

 
2.      Impozitele existente asupra cărora se aplică Convenţia sînt enumerate în Anexa A în categoriile prevăzute 

la alineatul (1). 
 
3. Părţile informează Secretarul General al Consiliului Europei sau Secretarului General al OCDE 

(denumiţi în continuare "Depozitari") despre orice schimbare ce trebuie inclusă în Anexa A ca urmare a 
unei modificări a listei menţionate la aliniatul (2). O atare modificare intră în vigoare la prima zi a lunii 
următoare după expirarea perioadei de trei luni de la data primirii notificării de către Depozitar. 

 
4. Convenţia se aplică, din momentul adoptării acesteia, la oricare impozite identice sau substanţial 

similare, ce sînt stabilite într-un Stat contractant după intrarea în vigoare a Convenţiei în privinţa Părţii 
respective în plus sau în locul impozitelor existente enumerate în Anexa A şi, în acest caz, Partea în 
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cauză notifică unul dintre Depozitari despre adoptarea impozitului în cauză. 
 
CAPITOLUL II – Definiţii generale 

Articolul 3 - Definiţii 

l.     În sensul prezentei Convenţii, în cazul în care contextul nu cere o interpretare diferită: 

a.    expresiile "Statul solicitant" şi "Statul solicitat" înseamnă, în mod respectiv, orice Parte care solicită 
asistenţă administrativă în materie fiscală şi orice Parte căreia i s-a solicitat acordarea unei astfel de 
asistenţe; 

b.    termenul "impozit" înseamnă orice impozit sau cotizaţie în fondul de asigurare socială la care Convenţia 
se aplică în conformitate cu Articolul 2; 

c.    termenul "creanţă fiscală" înseamnă orice sumă a impozitului, precum şi a dobînzii aferente, amenzi 
administrative conexe şi cheltuieli legate de recuperare, care sînt datorate şi nu sînt încă plătite; 

d.      termenul "autoritate competentă" înseamnă persoanele şi autorităţile enumerate în Anexa B; 

e.      termenul "cetăţeni" în legătură cu o Parte înseamnă: 

i       toate persoanele care deţin cetăţenia acestei părţi, şi 
 
ii  toate persoanele juridice, parteneriate, asocierile şi alte entităţi, constituite conform legislaţiei în 
vigoare din această Parte. 

Pentru fiecare parte care a făcut o declaraţie în acest scop, termenii utilizaţi mai sus vor fi înţeleşi în modul 
definit în Anexa C. 
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2 În ceea ce priveşte aplicarea Convenţiei de către o Parte, orice termen care nu este definit în ea, dacă 
contextul nu cere altfel, va avea semnificaţia pe care o are în temeiul legislaţiei acestei Părţi cu privire 
la impozitele care fac obiectul acestei Convenţiei. 
 

3. Părţile notifică unul dintre Depozitari referitor la orice schimbare care urmează să fie adusă Anexelor B şi 
C. Aceste modificări intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de 
la data primirii notificării de către Depozitarul în cauză. 

 
CAPITOLUL III – Formele de asistenţă 

Secţiunea I – Schimbul de informaţii 

Articolul 4 – Prevederi generale 

1.  Părţile fac schimb de orice informaţii, în special în condiţiile prevăzute în această secţiune, care sînt, în 
mod previzibil, relevante pentru: 

a. evaluarea şi colectarea impozitelor, precum şi recuperarea şi punerea în aplicare a creanţelor fiscale, şi 

b. urmărirea penală în faţa unei autorităţi administrative sau iniţierea urmăririi penale în faţa unui organ 
judiciar. Informaţiile care sînt, puţin probabil, relevante pentru aceste scopuri nu vor fi schimbate în 
temeiul prezentei Convenţii. 

2. O Parte poate utiliza informaţiile obţinute, în temeiul prezentei Convenţii, ca probă în faţa unei instanţe 
penale numai în cazul acordării unei autorizaţii prealabile de către Partea care a furnizat informaţiile. Cu 
toate acestea, două sau mai multe Părţi pot conveni de comun acord să renunţe la condiţia de autorizaţie 
prealabilă. 
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3. Orice Parte, printr-o declaraţie adresată unuia dintre Depozitari, poate indica faptul că, în conformitate 
cu legislaţia sa internă, autorităţile sale pot informa rezidentul sau cetăţeanul său înainte de transmiterea 
informaţiilor cu privire la acesta, în conformitate cu Articolele 5 şi 7. 

Articolul 5 – Schimbul de informaţii la cerere 

1.  La cererea Statului solicitant, Statul solicitat furnizează Statului solicitant oricare dintre informaţiile 
menţionate la Articolul 4, care se referă la persoane sau tranzacţii particulare. 

2.  Dacă informaţiile disponibile în dosarele fiscale ale Statului solicitat nu sînt suficiente pentru ai permite 
să se conformeze solicitării de informaţii, Statul în cauză trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a 
oferi Statului solicitant informaţiile solicitate. 

Articolul 6 - Schimbul automat de informaţii 

Pentru categoriile de cazuri şi conform procedurilor pe care le stabilesc de  
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comun acord, două sau mai multe Părţi fac schimb automat de informaţii menţionate la Articolul 4. 

Articolul 7 – Schimbul spontan de informaţii 

l.  O Parte, fără cerere prealabilă, comunică celeilalte Părţi informaţiile pe care le-a aflat în următoarele 
împrejurări: 

a.     prima Parte are motive pentru a presupune că pot exista pierderi fiscale în cadrul altei Părţi; 
 
b.  o persoană impozabilă obţine o reducere sau o scutire de impozit în prima Parte, care ar conduce la o 
creştere a impozitului sau o obligaţie de plată a impozitului în cealaltă Parte; 

c.  afacerile între o persoană supusă impozitării într-o Parte şi o persoană impozabilă într-o altă Parte 
sînt efectuate prin una sau mai multe ţări, astfel încît poate avea ca rezultat o diminuare a impozitului, în 
una sau altă Parte sau în ambele; 

d. o Parte are motive întemeiate pentru a presupune că poate apărea o diminuare a impozitului în urma 
unor transferuri artificiale ale profiturilor în cadrul unor grupuri de întreprinderi;  

e. în urma informaţiilor transmise unei Părţi de către cealaltă Parte a permis primei Părţi să colecteze  
informaţii care pot fi relevante în evaluarea obligaţiei pentru impozit în cealaltă Parte.  

2. Fiecare Parte va lua măsuri şi va pune în aplicare procedurile necesare pentru a asigura faptul că 
informaţiile prezentate în alineatul 1 vor fi disponibile în vederea transmiterii acestora unei alte Părţi.  

Articolul 8 – Controale fiscale simultane 

1.  La cererea uneia dintre Părţi, două sau mai multe Părţi se vor consulta împreună în scopul 
determinării cazurilor şi procedurilor pentru controalele fiscale simultane. Fiecare Parte implicată trebuie 
să decidă dacă doreşte sau nu să participe la un control fiscal simultan particular. 

2.  În sensul prezentei Convenţii, un control fiscal simultan înseamnă un aranjament între două sau mai 
multe Părţi pentru a examina simultan, fiecare pe propriul său teritoriu, afacerile fiscale ale unei sau mai 
multor persoane în care au un interes comun sau conex, în vederea efectuării unui schimb de informaţii 
relevante pe care le obţin astfel. 
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Articolul 9 – Controalele fiscale peste hotare  

1 La cererea autorităţii competente a Statului solicitant, autoritatea competentă din Statul solicitat poate să 
permită reprezentanţilor autorităţii competente din Statul solicitant să fie prezenţi la partea 
corespunzătoare a unui control fiscal în Statul solicitat. 

2 În caz de acceptare a solicitării, autoritatea competentă a Statului solicitat va informa, cît mai curînd 
posibil, autoritatea competentă din Statul solicitant despre data şi locul desfăşurării controlului, 
autoritatea sau oficialul desemnat/-ă să efectueze controlul, procedurile şi condiţiile necesare Statului 
solicitat pentru efectuarea controlului. Toate deciziile referitoare la efectuarea controlului fiscal sînt 
luate de către Statul solicitat. 

3 O Parte poate informa unul dintre Depozitari despre intenţia sa de a nu accepta, ca regulă generală, 
astfel de solicitări cum sînt cele prevăzute la alineatul 1. O astfel de declaraţie poate fi efectuată sau 
retrasă în orice moment. 

Articolul 10 – Informaţii contradictorii 
  
Dacă o Parte primeşte de la altă Parte informaţii despre situaţia fiscală a unei persoane care par a fi în 
contradicţie cu informaţiile aflate în posesia sa, ea înştiinţează despre aceasta Partea care a furnizat 
informaţiile. 

Secţiunea II – Asistenţă în vederea recuperării  

Articolul 11 – Recuperarea creanţelor fiscale 

1. La cererea Statului solicitant, Statul solicitat, sub rezerva prevederilor Articolelor 14 şi 15, ia măsurile 
necesare pentru recuperarea creanţelor fiscale ale Statului prim menţionat de parcă ar fi propriile lui 
creanţe fiscale. 

2. Prevederea de la alineatul (1) se aplică doar creanţelor fiscale care fac obiectul unui instrument care 
permite executarea acestora în Statul solicitant şi, dacă nu s-a convenit altfel între Părţile vizate, care nu 
sînt contestate. Cu toate acestea, atunci cînd creanţa se referă la o persoană care nu este rezidentă a Stat 
solicitant, alineatul (1) se aplică doar în cazul în care creanţa nu mai poate fi contestată, dacă nu s-a 
convenit altfel între Părţile vizate. 
 
3. Obligaţia de a acorda asistenţă în materie de recuperare a creanţelor fiscale cu privire la o persoană 
decedată sau averea sa se limitează la valoarea averii sau a proprietăţii obţinute de către fiecare 
beneficiar al averii, în funcţie de care creanţa va fi recuperată din averea sau de la beneficiarii acesteia. 
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Articolul 12 – Măsuri de conservare 

La cererea Statului solicitant, Statul solicitat, în vederea recuperării valorii unui impozit, va lua măsuri 
de conservare, chiar dacă creanţa este contestată sau încă nu constituie obiectul unui instrument care să 
permită executarea. 

Articolul 13 – Documentele care însoţesc solicitarea 

1.      Solicitarea de asistenţă administrativă, în temeiul prezentei secţiuni, trebuie să fie însoţită de: 
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a.   o declaraţie referitor la faptul că creanţa fiscală se referă la un impozit reglementat de Convenţie şi, 
în caz de recuperare, sub rezerva alineatului (2) al Articolului 11, creanţa fiscală nu este sau nu poate fi 
contestată; 

b.  o copie oficială a instrumentului care permite executarea în Statul solicitant; şi 

c.  orice alt document necesar pentru recuperare sau măsuri de  protecţie. 
 
2. Instrumentul care permite executarea în Statul solicitant, dacă este cazul şi în conformitate cu 
prevederile în vigoare din Statul solicitat, este acceptat, recunoscut, completat sau înlocuit cît mai curînd 
posibil după data primirii solicitării de asistenţă, printr-un instrument care permite executarea în Statul 
solicitat. 

Articolul 14 – Termene 
 

1. Chestiunile referitoare la orice perioadă, dincolo de care o creanţă fiscală nu poate fi executată, sînt 
reglementate de legislaţia Statului solicitant. Solicitarea de asistenţă oferă detalii referitor la această 
perioadă. 

2 Actele de recuperare, efectuate de către Statul solicitat în temeiul unei solicitări de asistenţă, care, în 
conformitate cu legile acestui Stat, ar avea drept efect suspendarea sau întreruperea perioadei menţionate 
în alineatul (1), va avea, de asemenea, acest efect în conformitate cu legislaţia Statului solicitant. Statul 
solicitat informează Statul solicitant referitor la astfel de acte. 

3 În orice caz, Statul solicitat nu este obligat să se conformeze unei solicitări de asistenţă, care este 
prezentată după o perioadă de 15 ani de la data titlului executoriu iniţial. 
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 Articolul 15 - Privilegii 

Creanţa fiscală, pentru a cărei recuperare se acordă asistenţă, nu trebuie să aibă în Statul solicitat careva 
privilegiu acordat special creanţelor fiscale a acestui Stat, chiar dacă procedura de recuperare utilizată 
este una care se aplică propriilor sale creanţe fiscale.   

Articolul 16 – Amînarea plăţii 

Statul solicitat poate permite o amînare a plăţii sau plata în rate în cazul în care legislaţia sau practicile 
sale administrative permit aceasta în circumstanţe similare, dar trebuie mai întîi să informeze Statul 
solicitant despre acest fapt.  

Secţiunea III – Serviciul de furnizare a documentelor  

Articolul 17 – Serviciul de furnizare a documentelor 

1 La cererea Statului solicitant, Statul solicitat va transmite destinatarului documentele, inclusiv cele 
referitoare la hotărîrile judecătoreşti, care provin din Statul solicitant şi care se referă la un impozit care 
intră sub incidenţa prezentei Convenţii. 

2 Statul solicitat va efectua furnizarea documentelor: 
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a.   printr-o metodă prevăzută de legile sale interne pentru furnizarea documentelor de natură identică sau 
similară; 

b.     în măsura în care este posibil, printr-o metodă specială solicitată de către Statul solicitant sau prin cea 
mai apropiată metodă disponibilă în temeiul propriilor sale legi. 

3 O Parte poate efectua furnizarea documentelor direct prin poştă unei persoane care se află pe teritoriul 
unei alte Părţi. 

 
4. Nici o dispoziţie din Convenţie nu poate avea drept efect anularea notificării documentelor de către o 
Parte în conformitate cu propriile legi. 

 
5. În cazul în care un document este transmis în conformitate cu prezentul Articol nu este nevoie ca acesta 
să fie însoţit de o traducere. Cu toate acestea, în cazul în care este stabilit că destinatarul nu poate înţelege 
limba documentului, Statul solicitat ia măsurile necesare pentru a-l traduce sau pentru a redacta un rezumat 
în una dintre limbile sale oficiale. În mod alternativ, acesta poate solicita Statului solicitant să aibă 
documentul fie tradus, fie însoţit de un rezumat în una dintre limbile oficiale ale Statului solicitat, ale 
Consiliul Europei sau OECD. 
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CAPITOLUL IV – Prevederi  referitoare la toate formele de asistenţă  

       Articolul 18 - Informaţiile care trebuie furnizate de către Statul solicitant  

1. Solicitarea de asistenţă trebuie să indice dacă este cazul: 

a.  autoritatea sau agenţia care a iniţiat solicitarea formulată de către autoritatea competentă;  

b.  numele, adresa şi orice alte detalii care permit identificarea persoanei pentru care se formulează 
solicitarea;  

c. în cazul unei solicitări de informaţii, forma în care Statul solicitant doreşte să-i fie furnizate 
informaţiile pentru a corespunde necesităţilor sale; 

d. în cazul unei solicitări de asistenţă în materie de recuperare sau de măsuri de conservare, natura 
creanţei fiscale, componentele creanţei fiscale şi activele din care poate fi recuperată creanţa fiscală; 

e. în cazul unei solicitări de notificare a documentelor, natura şi obiectul documentului care urmează a fi 
transmis; 

f. dacă acesta este în conformitate cu legislaţia şi practicile administrative ale Statului solicitant şi dacă 
este justificată conform cerinţelor Articolului 19. 

2. De îndată ce ia act de oricare alte informaţii relevante pentru solicitarea de asistenţă, Statul solicitant 
le transmite Statului solicitat. 

 
Articolul 19 – Posibilitatea de a refuza solicitarea 

 
Statul solicitat nu este obligat să satisfacă solicitarea în cazul în care Statul solicitant nu a urmat toate 
mijloacele disponibile pe teritoriul său propriu, cu excepţia cazului în care recurgerea la astfel de 
mijloace ar putea cauza dificultăţi disproporţionate. 

Articolul 20 – Răspuns la solicitarea de asistenţă 
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1. În cazul în care solicitarea de asistenţă este respectată, Statul solicitat informează Statul solicitant 
despre măsurile luate şi despre rezultatul asistenţei cît mai curînd posibil. 

2. În cazul în care solicitarea este refuzată, Statul solicitat informează Statul solicitant despre această 
decizie şi motivul acesteia cît de curînd posibil.  

3. Dacă, în privinţa unei solicitări de informaţii, Statul solicitant a precizat forma în care doreşte să-i fie 
furnizate informaţiile şi Statul solicitat este în măsură să facă acest lucru, Statul solicitat le furnizează în 
forma solicitată. 

 
ETS 127 – Asistenţă reciprocă în materie fiscală, 25.1.1988 

         Articolul 21 – Protecţia persoanelor şi restricţiile la obligaţia de a acorda asistenţă  

1. Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu afectează drepturile şi garanţiile asigurate persoanelor de 
legile sau practica administrativă a Statului solicitat.  

2. Cu excepţia cazului din Articolul 14 dispoziţiile prezentei Convenţii nu vor fi interpretate astfel încît 
să impună Statului solicitat obligaţia: 

a.    de a lua măsuri contrare propriilor legi sau practicii administrative sau legilor sau practicii 
administrative a Statului solicitant;  

   b.    de a lua măsuri pe care le consideră contrare politicii publice (ordinii publice) sau pentru investiţiile 
sale esenţiale; 

c.  de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute în temeiul legislaţiei proprii sau practicii sale 
administrative sau în conformitate cu legislaţia Statului solicitant sau practicii sale administrative; 

d.  de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, industrial, profesional sau un proces 
comercial, sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară ordinii publice sau intereselor sale esenţiale; 

e.   de a acorda asistenţă administrativă în cazul în care şi în măsura în care consideră că impozitarea din 
Statul solicitant este contrară principiilor de impozitare general admise sau prevederilor unei convenţii în 
vederea evitării dublei impuneri, sau oricărei altei convenţii pe care a încheiat-o cu Statul solicitant; 

f.   de a acorda asistenţă în cazul în care aplicarea prezentei Convenţii ar conduce la discriminare între 
resortisanţii Statului solicitat şi resortisanţii Statului solicitant în aceleaşi circumstanţe. 

 Articolul 22 - Confidenţialitatea 

1.  Informaţiile obţinute de către o Parte în aplicarea prezentei Convenţii se vor păstra în secret la fel ca 
informaţiile obţinute în aplicarea legilor interne a acestei Părţi sau în condiţiile referitoare la 
confidenţialitate, prevăzute în Partea care le-a oferit în cazul în care astfel de condiţii sînt mai 
restrictive.    

2 Aceste informaţii se vor comunica doar persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor judecătoreşti şi 
organelor administrative sau de control) implicate în evaluarea, colectarea sau recuperarea impozitelor 
acestei Părţi, prin aplicarea sau urmărirea judiciară în privinţa acestora, sau prin decizii privind recursurile 
referitoare la acestea. Doar persoanele sau autorităţile sus-menţionate pot utiliza informaţiile şi doar în 
astfel de scopuri. Prin derogare de la prevederile alineatului (1), ele le pot dezvălui în cadrul procedurilor 
judecătoreşti publice sau în hotărîrile judecătoreşti referitoare la astfel de impozite, sub rezerva autorizaţiei 
anterioare a autorităţii competente a Părţii furnizoare. Cu toate acestea, două sau mai multe părţi pot 
conveni de comun acord să renunţe la condiţia de autorizare prealabilă.  
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3 Dacă o Parte a formulat o rezervă, prevăzută în sub-alineatul din alineatul (1) al Articolului 30, orice 
altă Parte, care obţine informaţii de la prima Parte, nu le poate utiliza pentru un impozit inclus în 
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categoria care face obiectul rezervei. În mod similar, Partea care face o astfel de rezervă nu poate utiliza 
informaţiile obţinute în virtutea prezentei Convenţii pentru un impozit inclus în categoria care face 
obiectul rezervei. 

 
 4.  Prin derogare de la prevederile din alineatele (1), (2) şi (3), informaţiile primite de către o Parte pot fi 

utilizate în alte scopuri atunci cînd astfel de informaţii pot fi utilizate în alte scopuri în conformitate cu 
legile Părţii furnizoare şi autoritatea competentă a acestei Părţi care autorizează o astfel de utilizare. 
Informaţiile furnizate de către o Parte unei alte Părţi pot fi transmise de către aceasta către o terţă Parte, 
sub rezerva autorizaţiei prealabile a autorităţii competente a primei Părţi menţionate. 

 
Articolul 23 – Proceduri 
 

1. Procedurile referitoare la măsurile întreprinse în virtutea prezentei Convenţii de către Statul solicitat 
se intentează doar în faţa organului corespunzător al acestui Stat.  

 
2. Procedurile referitoare la măsurile întreprinse în virtutea prezentei Convenţii de către Statul 

solicitant, în special cele care, în materie de recuperare, se referă la existenţa sau valoarea creanţei fiscale 
sau instrumentul care permite executarea acesteia, se intentează doar în faţa organului corespunzător al 
acestui Stat. În cazul intentării unor astfel de proceduri, Statul solicitant informează Statul solicitat, care 
trebuie să suspende procedura în aşteptarea deciziei organului în cauză. Cu toate acestea, în cazul în care 
este solicitat de către Statul solicitant, Statul solicitat ia măsuri de conservare pentru a asigura 
recuperarea. De asemenea, Statul solicitat poate fi informat de astfel de proceduri de către orice persoană 
interesată. La primirea acestor informaţii Statul solicitat se consultă în această privinţă, dacă este 
necesar, cu Statul solicitant.  

 
3. De îndată ce a fost luată o decizie definitivă referitor la procedură, Statul solicitat sau Statul 

solicitant, după caz, informează celălalt Stat referitor la decizie şi implicaţiile pe care le are aceasta 
pentru solicitarea de asistenţă.  
 
CAPITOLUL V – Prevederi speciale 
Articolul 24 - Implementarea Convenţiei 
 

1 Pentru implementarea prezentei Convenţii, Părţile comunică una cu alta prin intermediul autorităţilor 
respective. Autorităţile competente pot comunica direct în acest scop şi pot autoriza autorităţi 
subordonate pentru a acţiona în numele lor. Autorităţile competente ale două sau mai multe Părţi pot 
conveni de comun acord asupra modului de aplicare a Convenţiei în ceea ce le priveşte.  
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2 În cazul în care Statul solicitat consideră că aplicarea prezentei Convenţii într-un caz particular va avea 

consecinţe grave nedorite, autorităţile competente ale Statului solicitat şi ale Statului solicitant se vor 
consulta între ele şi vor încerca să soluţioneze situaţia de comun acord. 

 
3. Un organ de coordonare, alcătuit din reprezentanţi ai organelor competente ale Părţilor va monitoriza 
implementarea şi evoluţiile prezentei Convenţii, sub egida OCDE. În acest scop, organul de coordonare va 
recomanda orice acţiune care ar putea contribui la realizarea obiectivelor generale ale Convenţiei. În special, 
acesta va acţiona în calitate de for pentru studierea unor noi metode şi proceduri pentru a spori cooperarea 
internaţională în materie fiscală şi, după caz, va putea recomanda revizuiri sau modificări la Convenţie. 
Statele care au semnat, dar încă n-au ratificat, acceptat sau aprobat Convenţia, au dreptul să fie reprezentate 
la şedinţele organului de coordonare în calitate de observatori. 

4 Părţile pot solicita organului de coordonare să ofere aviz referitor la interpretarea prevederilor 
Convenţiei.  

5 În cazul în care, între două sau mai multe Părţi, apar dificultăţi sau dubii în ceea ce priveşte punerea în 
aplicare sau interpretarea Convenţiei, autorităţile competente ale acestor Părţi se vor strădui să 
soluţioneze problema de comun acord. Decizia se va comunica organului de coordonare. 
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6 Secretarul General al OCDE informează Părţile şi Statele semnatare, care încă n-au ratificat, acceptat 
sau aprobat Convenţia, referitor la avizele furnizate de către organul de coordonare în conformitate cu 
prevederile din alineatul (4) de mai sus şi înţelegerile amiabile atinse în virtutea alineatului (5) de mai 
sus. 

Articolul 25 - Limba 

Solicitările de asistenţă şi răspunsurile la acestea sînt redactate într-una din limbile oficiale ale OCDE şi 
ale Consiliului Europei sau în orice altă limbă convenită bilateral între Statele contractante vizate. 

Articolul 26 - Cheltuieli 

Afară de cazul în care s-a convenit altfel în mod bilateral de către Părţile vizate:  

a. cheltuielile ordinare, suportate în acordarea de asistenţă, vor fi suportate de Statul solicitat; 

b.  cheltuielile extraordinare, suportate în acordarea de asistenţă, vor fi suportate de către Statul 

solicitant. 
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CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale 

Articolul 27 – Alte acorduri sau aranjamente internaţionale 

1. Posibilităţile de asistenţă, oferite de prezenta Convenţie nu limitează şi nici nu sînt limitate de, cele 
cuprinse în acordurile internaţionale existente sau viitoare sau alte aranjamente dintre Părţile vizate sau 
alte instrumente care se referă la cooperarea în materie fiscală. 

2. Prin derogare de la normele prezentei Convenţii, Părţile, care sînt membre ale Comunităţii Economice 
Europene, aplică în relaţiile lor reciproce normele comune în vigoare în Comunitatea dată.   

Articolul 28 – Semnarea şi intrarea în vigoare a Convenţiei 

1. Prezenta convenţie este deschisă pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei şi ţărilor 
membre ale OCDE. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de 
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la unul dintre Depozitari.  

 
2. Prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de trei luni de 
la data în care cinci state şi-au exprimat consimţămîntul de a fi legate prin Convenţie, în conformitate cu 
prevederile alineatului (1). 

 
3. În ceea ce priveşte orice stat membru al Consiliului Europei sau în orice ţară membră a OCDE, care îşi 

exprimă ulterior consimţămîntul de a fi legată de aceasta, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a 
lunii următoare expirării unei perioade de trei luni după data depunerii instrumentului de ratificare, de 
acceptare sau de aprobare. 

Articolul 29 - Aplicarea teritorială a Convenţiei  

1 Fiecare Stat poate, în momentul semnării, sau la depunerea instrumentului său de ratificare, de acceptare 
sau de aprobare, să specifice teritoriul sau teritoriile la care se va aplică prezenta Convenţie. 

2 Orice stat poate, la orice dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată unuia dintre Depozitari, să extindă 
aplicarea prezentei Convenţii asupra oricărui alt teritoriu specificat în declaraţie. În privinţa acestui 
teritoriu, Convenţia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei 
luni de la data primirii acestei declaraţiei de către Depozitar.  
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3 Orice declaraţie, făcută în temeiul uneia dintre cele două alineate precedente, poate fi retrasă printr-o 
notificare adresată unuia dintre Depozitari în privinţa oricărui teritoriu specificat în această declaraţie. 
Retragerea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la 
data primirii notificării de către Depozitar.  
 

Articolul 30 – Rezerve  

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau 
de aprobare sau la o dată ulterioară să declare că îşi rezervă dreptul: 

ETS 127 – Asistenţă reciprocă în materie fiscală, 25.1.1988 

a.  de a nu acorda nici un fel de asistenţă în legătură cu impozitele altor Părţi, care intră în una dintre 
categoriile enumerate în sub-alineatul (b) al alineatului (1) din Articolul 2, cu condiţia că aceasta nu a 
inclus în această categorie nici un impozit intern, în conformitate cu Anexa A la Convenţie; 

b. de a nu acorda asistenţă în materie de recuperare a oricărei creanţe fiscale sau în recuperarea unei amenzi 
administrative, pentru toate impozitele sau doar pentru impozitele din una sau din mai multe categorii 
enumerate la alineatul (1) al Articolului 2;  

c. de a nu acorda asistenţă în privinţa oricărei creanţe fiscale, care există deja la data intrării în vigoare a 
Convenţiei în privinţa acestui Stat sau, în cazul în care o rezervă a fost făcută anterior în temeiul sub-
alineatului (a) sau (b) de mai sus, la data retragerii unei astfel de rezerve în legătură cu impozitele din 
categoria în cauză; 

d. de a nu acorda asistenţă în prezentarea documentelor pentru toate impozitele sau doar pentru impozitele 
din una sau din mai multe dintre categoriile enumerate în alineatul (1) al Articolului 2;  

e.  de a nu permite prezentarea documentelor prin poştă, în conformitate cu Articolul 17, alineatul (3).  

2. Nici o altă rezervă nu poate fi admisă. 

3. După intrarea în vigoare a Convenţiei în privinţa unei Părţi, această Parte poate să formuleze una 
sau mai multe rezerve enumerate la alineatul (1) pe care n-a făcut-o la momentul ratificării, 
acceptării sau aprobării. Astfel de rezerve intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării 
unei perioade de trei luni de la data primirii rezervei de către unul dintre Depozitari. 

4 Orice Parte care a formulat o rezervă în conformitate cu alineatele (1) şi (3) poate, integral sau parţial, să 
o retragă prin intermediul unei notificări adresate unuia dintre Depozitari. Retragerea va intra în vigoare 
la data primirii notificării de către Depozitarul în cauză. 

5 Partea care a formulat o rezervă în privinţa unei prevederi a prezentei Convenţii nu poate cere aplicarea 
acestei prevederi de către o altă Parte; totuşi, dacă rezerva este parţială, aceasta poate solicita aplicarea 
acestei prevederi în măsura în care a acceptat-o ea însăşi. 

Articolul 31 – Denunţarea 

1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta Convenţie printr-o notificare adresată unuia 
dintre Depozitari. 

  
2. Denunţarea va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de 

la data primirii notificării de către Depozitar.  
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3. Orice Parte care denunţă prezenta Convenţie rămîne legată prin prevederile Articolului 22, atîta timp 
cît păstrează în posesia sa orice documente sau informaţii obţinute în temeiul Convenţiei.  

Articolul 32 – Depozitarii şi funcţiile acestora 

1. Depozitarul cu care a fost realizat un act, notificare sau comunicare, va notifica statelor membre ale 
Consiliului Europei şi ţările membre ale OCDE referitor la: 

a.       orice semnare; 

b.      depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; 

c.      orice dată de intrare în vigoare a prezentei Convenţii în conformitate cu prevederile Articolelor 28 
şi 29; 

d.     orice declaraţie făcută în conformitate cu prevederile Articolului 4 sau alineatului (3) al Articolului 
9 şi retragerea unei astfel de declaraţii; 

e.      orice rezervă formulată conform prevederilor Articolului 30, precum şi retragerea oricărei rezerve 
efectuate conform prevederilor alineatului (4) al Articolului 30; 

f.       orice notificare primită conform prevederilor alineatului (3) sau (4) al Articolul 2, alineatului (3) al 
Articolului 3, Articolului 29 sau alineatului (1) al Articolului 31; 

g.      orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezenta Convenţie. 

2. Depozitarul care primeşte o comunicare sau care efectuează o notificare în conformitate cu prevederile 
alineatului (1) îl va informa imediat pe celălalt Depozitar referitor la aceasta.  

 

Drept care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezenta Convenţie. 
 

Întocmită la Strasbourg, la 25 ianuarie 1988, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, 
în două exemplare, dintre care unul va fi depus în arhivele Consiliului Europei şi celălalt în arhivele OCDE. 
Secretarul General al Consiliului Europei şi cel al OCDE va transmite copii certificate fiecărui stat membru 
al Consiliului Europei şi fiecărei ţări membre a OCDE. 

Anexa A – Impozitele la care se va aplica Convenţia  
(Alineatul (2) din Articolul 2 al Convenţiei) 
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PROTOCOLUL DE MODIFICARE A CONVENŢIEI PRIVIND ASISTENŢA 
ADMINISTRATIVĂ RECIPROCĂ ÎN MATERIE FISCALĂ 

 
 
 
 

Ediţie preliminară 
 
 
Preambul 

Statele membre ale Consiliului Europei şi ţările membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare 
Economică (OCDE), semnatare ale prezentului Protocol, 

Considerînd că, Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală, întocmită la 
Strasbourg, la 25 ianuarie 1988 (denumită în continuare „Convenţie”), a fost încheiată înainte ca norma 
referitoare la schimbul de informaţii în materie fiscală să fie recunoscută la nivel internaţional;   

Avînd în vedere faptul că, după încheierea Convenţiei, a apărut un nou cadru de cooperare;  

Considerînd că este de dorit să existe un instrument multilateral care să permită unui număr cît mai mare 
de state să beneficieze de noul cadru de cooperare şi, în acelaşi timp, să implementeze cele mai înalte 
standarde internaţionale de cooperare în domeniul fiscal; 

Au convenit asupra celor ce urmează: 

Articolul I 

1. Al şaptelea considerent din Preambulul la Convenţie se exclude şi se înlocuieşte după cum urmează: 

" Convinşi, prin urmare, că Statele ar trebui să ia măsuri sau să furnizeze informaţii, avînd în vedere 
necesitatea de a proteja confidenţialitatea informaţiilor şi ţinînd cont de instrumentele internaţionale 
pentru protecţia vieţii private şi a fluxurilor de date cu caracter personal;" 

2. Următorul text se adaugă după cel de-al şaptelea considerent al Preambulului Convenţiei: 

"Considerînd faptul că a apărut un nou cadru de cooperare şi că este de dorit să existe un instrument 
multilateral care să permită unui număr cît mai mare de state să beneficieze de noul cadru de cooperare 
şi, în acelaşi timp, să implementeze cele mai înalte standarde internaţionale de cooperare în domeniul 
fiscal;" 

Articolul II 

Articolul 4 al Convenţiei se exclude şi se substitui după cum urmează: 

"Articolul 4 – Prevederi generale 

l. Părţile fac schimb de orice informaţii, în special în condiţiile prevăzute în această secţiune, care sînt, 
în mod previzibil, relevante pentru administrarea sau aplicarea legilor lor interne cu privire la impozitele 
reglementate de prezenta Convenţie.  

 
2.      Exclus. 
3.    Orice Parte poate, printr-o declaraţie adresată unuia dintre Depozitari, indica faptul că, în conformitate 
cu legislaţia sa internă, autorităţile sale pot informa rezidentul sau cetăţeanul său înainte de transmiterea 
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informaţiilor cu privire la acesta, conform Articolelor 5 şi 7. " 

Articolul III 

1.  Termenul "şi" din alineatul (l) (b) din Articolul 18 al Convenţiei se înlocuieşte cu termenul ", sau". 

2. Referinţa la "Articolul 19" din alineatul (l) (f) din Articolul 18 al Convenţiei se înlocuieşte cu referinţa la 
"Articolul 21 (2) (g)". 

Articolul IV 

Articolul 19 al Convenţiei se exclude.  

Articolul V 

Articolul 21 al Convenţiei se exclude şi se înlocuieşte după cum urmează: 

" Articolul 21 – Protecţia persoanelor şi restricţiile la obligaţia de a acorda asistenţă 

1 Nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu afectează drepturile şi garanţiile asigurate persoanelor de 
legile sau practica administrativă a Statului solicitat.  

2 Cu excepţia cazului din Articolul 14, dispoziţiile prezentei Convenţii nu vor fi interpretate astfel încît să 
impună Statului solicitat obligaţia: 

a.    de a lua măsuri contrare propriilor legi sau practicii sale administrative, sau legilor sau practicii 
administrative a Statului solicitant;  

b.    de a lua măsuri care ar fi contrare politicii publice (ordinii publice); 

c.    de a furniza informaţii care nu pot fi obţinute în temeiul legislaţiei proprii sau practicii sale 
administrative sau în conformitate cu legislaţia Statului solicitant sau practicii sale administrative; 

d.  de a furniza informaţii care ar dezvălui un secret comercial, industrial, profesional sau un proces 
comercial, sau informaţii a căror divulgare ar fi contrară politicii publice (ordinii publice); 

e.   de a acorda asistenţă administrativă în cazul în care şi în măsura în care consideră că impozitarea în Statul 
solicitant este contrară principiilor de impozitare general admise sau prevederilor Convenţiei în vederea 
evitării dublei impuneri, sau oricărei altei convenţii pe care Statul solicitat a încheiat-o cu Statul 
solicitant; 

f.   de a acorda asistenţă administrativă în scopul administrării sau aplicării prevederilor legislaţiei fiscale a 
Statului solicitant sau oricărei alte cerinţe ce ţine de aceasta, care este discriminatorie faţă de cetăţenii 
Statului solicitat în comparaţie cu cetăţenii Statului solicitant în aceleaşi circumstanţe; 

g. de a acorda asistenţă administrativă în cazul în care Statul solicitant nu a urmat toate măsurile rezonabile 
disponibile conform legislaţiei sale sau practicii administrative, cu excepţia cazului în care recurgerea la 
astfel de măsuri ar conduce la dificultăţi disproporţionate; 

h. de a acorda asistenţă de recuperare în acele cazuri în care povara administrativă pentru acest Stat este în 
mod clar disproporţionată în raport cu beneficiul care va fi obţinut de către Statul solicitant. 

3. Dacă informaţiile sînt solicitate de către Statul solicitant în conformitate cu prezenta Convenţie, Statul 
solicitat va utiliza măsurile sale de colectare de informaţii pentru a obţine informaţiile solicitate, chiar dacă 
Statul solicitat poate să nu aibă nevoie de astfel de informaţii în scopuri fiscale proprii. Obligaţia cuprinsă în 
propoziţia precedentă este supusă restricţiilor prevăzute în prezenta Convenţie, dar în nici un caz astfel de 
restricţii, în special cele expuse în alineatele (1) şi (2), nu pot fi interpretate ca permiţînd unui Stat solicitat 
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să refuze furnizarea informaţiilor doar pentru că nu are interes intern în astfel de informaţii. 

4. În nici un caz prevederile prezentei Convenţii, inclusiv, în special, cele expuse în alineatele (1) şi (2), nu 
pot fi interpretate ca permiţînd unui Stat solicitat să refuze furnizarea informaţiilor doar pentru că 
informaţiile sînt deţinute de o bancă, o altă instituţie financiară, împuternicit sau persoană care acţionează în 
calitate de agent sau fiduciar sau pentru că se referă la drepturile de proprietate ale unei persoane."  

Articolul VI 

Alineatele (1) şi (2) din Articolul 22 se exclud şi se înlocuiesc după cum urmează: 

„1. Orice informaţii obţinute de către o Parte, în temeiul prezentei Convenţii, sînt ţinute în secret şi sînt 
protejate în acelaşi mod ca şi informaţiile obţinute în temeiul legislaţiei interne a acestei Părţi şi, în măsura 
necesităţii, pentru a asigura nivelul necesar de protecţie a datelor cu caracter personal, în conformitate cu 
garanţiile care pot fi specificate de către Partea furnizoare conform cerinţelor legislaţiei sale interne.  

2. Aceste informaţii vor fi, în orice caz, dezvăluite doar persoanelor sau autorităţilor (inclusiv instanţelor 
judecătoreşti şi organelor administrative sau de control) însărcinate cu evaluarea, colectarea sau recuperarea, 
aplicarea sau urmărirea judiciară în privinţa acestora, sau cu deciziile cu privire la recursurile care se referă 
la aceste impozite sau supravegherea celor de mai sus. Doar persoanele sau autorităţile menţionate mai sus 
pot utiliza informaţiile şi doar numai în aceste scopuri. Ele pot, prin derogare de la prevederile alineatului 
(1), să le dezvăluie în procedurile judecătoreşti publice sau în hotărîrile judecătoreşti referitoare la astfel de 
taxe."  

 
 
Articolul VII 

Alineatul (2) din Articolul 27 al Convenţiei se exclude şi se înlocuieşte după cum urmează: 

"2.  Prin derogare de la alineatul (1), Părţile, care sînt state membre ale Uniunii Europene, pot aplica în 
relaţiile lor reciproce, posibilităţile de asistenţă prevăzute de Convenţie în măsura în care acestea permit o 
cooperare mai largă decît posibilităţile oferite de normele în vigoare ale Uniunii Europene."   

Articolul VIII 

1.      La finele Articolului 28 al Convenţiei se adaugă următoarele alineate: 

"4. Orice stat membru al Consiliului Europei sau orice ţară membră a OCDE, care devine Parte la 
Convenţie după intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a prezentei Convenţii, deschis spre 
semnare la data de [27 mai 2010] ("Protocol din 2010"), devine Parte la Convenţia aşa cum a fost 
modificată prin respectivul Protocol, afară de cazul cînd exprimă o intenţie diferită printr-o comunicare 
scrisă adresată unuia dintre Depozitari. 

5.  După intrarea în vigoare a Protocolului în 2010, orice Stat care nu este membru al Consiliului 
Europei sau al OCDE poate solicita să fie invitat să semneze şi să ratifice această Convenţie aşa cum a 
fost modificată prin Protocolul 2010. Orice solicitare în acest sens va fi adresată unuia dintre Depozitari, 
care o transmite Părţilor. Depozitarul informează, de asemenea, Comitetul de Miniştri al Consiliului 
Europei şi Consiliul OCDE. Decizia de a invita Statele care solicită să devină Parte la prezenta 
Convenţie va fi luată prin consens de către Părţile la Convenţie prin intermediul organului de 
coordonare. În privinţa oricărui Stat, care ratifică Convenţia aşa cum a fost modificată prin Protocolul 
2010, în conformitate cu prezentul alineat, prezenta Convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care 
urmează expirării unei perioade de trei luni de la data depunerii instrumentului de ratificare la unul 
dintre Depozitari. 
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 6.  Prevederile prezentei Convenţii, aşa cum a fost modificată prin Protocolul 2010, se aplică la asistenţă 
administrativă referitoare la perioadele impozabile care încep la sau după 1 ianuarie a anului următor 
celui în care Convenţia, aşa cum a fost modificată prin Protocolul 2010, a intrat în vigoare în privinţa 
unei Părţi, sau, în cazul în care nu există perioade impozabile, pentru asistenţa administrativă referitoare 
la impozitul care rezultă de la 1 ianuarie sau după 1 ianuarie a anului următor celui în care Convenţia, 
aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 2010, va intra în vigoare în privinţa unei Părţi. Orice două 
sau mai multe Părţi pot conveni de comun acord că, Convenţia, aşa cum a fost modificată prin  
Protocolul din 2010, va intra în vigoare cu privire la asistenţa administrativă referitoare la perioadele 
fiscale sau obligaţiile fiscale anterioare. 

  
7. Prin derogare de la alineatul (6), dispoziţiile prezentei Convenţii, aşa cum a fost modificată prin 

Protocolul din 2010, vor intra în vigoare la data intrării sale în vigoare pentru o Parte, în ceea ce priveşte 
materia fiscală care implică un comportament intenţionat, pasibil de urmărire în conformitate cu 
legislaţia penală a Părţii solicitante, referitoare la perioadele fiscale sau obligaţiile fiscale anterioare.” 

 
2.  După sub-alineatul (e) al alineatului (1) din Articolul 30 al Convenţiei se adaugă următorul sub-alineat: 

"f.  de a aplica alineatul (7) al Articolului 28 exclusiv pentru asistenţa administrativă referitoare la 
perioadele impozabile care încep la sau după 1 ianuarie al celui de-al treilea an care-l precedă pe cel în 
care prezenta Convenţie, aşa cum a fost modificată prin Protocolul 2010, a intrat în vigoare în privinţa 
unei Părţi, sau, în cazul în care nu există perioade impozabile, pentru asistenţă administrativă legată de 
obligaţii fiscale care rezultă la sau după 1 ianuarie al celui de-al treilea an care-l precedă pe cel în care 
prezenta Convenţie, aşa cum a fost modificată prin Protocolul 2010, a intrat în vigoare în privinţa unei 
Părţi." 

3. La alineatul (1), Articolului 32 al Convenţiei după cuvintele "ţările membre ale OCDE" se adaugă 
cuvintele "şi orice Parte la prezenta Convenţie". 

Articolul IX 

1 Prezentul Protocol va fi deschis spre semnare de către Semnatarii Convenţiei. Acesta este supus 
ratificării, acceptării sau aprobării. Un semnatar nu poate ratifica, accepta sau aproba prezentul Protocol 
dacă nu a ratificat, acceptat sau aprobat Convenţia anterior sau simultan. Instrumentele de ratificare, de 
acceptare sau de aprobare vor fi depuse la unul dintre Depozitari. 

2 Prezentul Protocol intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de 
la data la care cinci Părţi la prezenta Convenţie şi-au exprimat consimţămîntul de a fi legate prin 
prezentul Protocol, în conformitate cu prevederile alineatului (1). 

3 Pentru orice Parte la Convenţie, care îşi exprimă ulterior consimţămîntul de a fi legat prin Protocol, 
acesta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de trei luni de la data 
depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare. 

Articolul X 

1. Depozitarul cu care a fost realizat un act, o notificare sau comunicare, va notifica statele membre ale 
Consiliului Europei, ţările membre ale OCDE, precum şi orice Parte la Convenţia aşa cum a fost 
modificată prin prezentul Protocol: 

a.      orice semnare; 

b.   depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare; 

c.      orice dată de intrare în vigoare a prezentului Protocol în conformitate cu dispoziţiile Articolului IX; 
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d.   orice alt act, notificare sau comunicare referitoare la prezentul Protocol. 
 

2. Depozitarul care primeşte o comunicare sau face o notificare, în conformitate cu prevederile alineatului 
(1), va informa ceilalţi Depozitari referitor la aceasta. 

 
3 Depozitarii vor transmite statelor membre ale Consiliului Europei şi ţărilor membre ale OCDE o copie 

certificată a prezentului Protocol. 
 

4 La momentul intrării în vigoare a prezentului Protocol, în conformitate cu Articolul IX, unul dintre 
Depozitari va stabili textul Convenţiei, aşa cum a fost modificată prin prezentul Protocol, şi va expedia o 
copie certificată tuturor Părţilor la Convenţie, aşa cum a fost modificată prin prezentul Protocol. 

 

 

Drept care, subsemnaţii, legal împuterniciţi în acest scop, au semnat prezentul Protocol. 

 

Întocmit la Paris, la 27 mai 2010, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, în două 
exemplare, dintre care unul va fi depus în arhivele Consiliului Europei şi celălalt în arhivele OCDE. 


