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Subiect: Avizul motivat al Camerei Reprezentanților din Irlanda referitor la propunerea de 

directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăților 

(CCCTB) 

 (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)) 

 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 

proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Camera Reprezentanților din Irlanda a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la 

propunerea de directivă menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 
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ANEXĂ 

CAMERA REPREZENTANȚILOR DIN IRLANDA 

 

RAPORTUL COMISIEI COMUNE PENTRU FINANȚE, CHELTUIELI PUBLICE ȘI 

REFORMĂ ȘI PENTRU ACTIVITATEA PRIM-MINISTRULUI REFERITOR LA 

PROPUNEREA DE DIRECTIVĂ A CONSILIULUI PRIVIND O BAZĂ FISCALĂ 

CONSOLIDATĂ COMUNĂ A SOCIETĂȚILOR (CCCTB) – COM(2016)683 ȘI 

PROPUNEREA DE DIRECTIVĂ A CONSILIULUI PRIVIND O BAZĂ FISCALĂ 

COMUNĂ A SOCIETĂȚILOR (CCTB) - COM(2016)685 

 

Rezoluția inclusă în raport a fost adoptată de Camera Reprezentanților în reuniunea sa din 15 

decembrie 2016. 

 

Președintele Camerei Reprezentanților 

 

 

 

 

Spre informare:  Președintelui Parlamentului European 
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Camera Reprezentanților din Irlanda: 

 

(1) ia act de raportul adoptat de Comisia comună pentru finanțe, cheltuieli publice și 

reformă și pentru activitatea prim-ministrului, în temeiul articolului 114 din 

Regulamentul de procedură, referitor la propunerea de directivă a Consiliului privind o 

bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) – COM(2016)0683 și la 

propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților – 

COM(2016)0685, care a fost prezentat Camerei Reprezentanților la 14 decembrie 2016, 

în conformitate cu articolul 114 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul de procedură; 

 

(2) având în vedere raportul menționat anterior și în exercitarea competențelor sale în 

conformitate cu secțiunea 7 alineatul (3) din Actul privind Uniunea Europeană din 

2009, consideră că propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală 

consolidată comună a societăților (CCCTB) – COM(2016)0683 și propunerea de 

directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților – COM(2016)0685 

nu respectă principiul subsidiarității, din motivele prezentate la punctul 3 din raport și 

 

(3) ia act de faptul că, în conformitate cu articolul 114 alineatul (4) din Regulamentul de 

procedură, o copie a prezentei rezoluții, însoțită de avizul motivat și de raportul 

menționat anterior, le va fi transmisă președinților Parlamentului European, Consiliului 

și Comisiei. 
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Camerele Parlamentului Irlandei 

 

Comisia comună pentru finanțe, cheltuieli publice și reformă și pentru activitatea prim-

ministrului 

 

COM(2016)0683 și COM(2016)0685 

 

Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a 

societăților (CCCTB) și propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală 

comună a societăților (CCTB) 

 

Decembrie 2016 

 

 

 

32FPERT002 
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COMISIA COMUNĂ PENTRU FINANȚE, CHELTUIELI PUBLICE ȘI REFORMĂ ȘI 

PENTRU ACTIVITATEA PRIM-MINISTRULUI 
 

Raport în temeiul articolului 114 din Regulamentul de procedură al Camerei 

Reprezentanților și al articolului 107 din Regulamentul de procedură al Senatului 

referitor la COM(2016)0683 și la COM(2016)0685 - propunerea de directivă a Consiliului 

privind o bază fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) și propunerea de 

directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăților (CCTB) 

 

1. Introducere 

 

1.1 Principiul subsidiarității este definit la articolul 5 alineatul (3) din Tratatul privind 

Uniunea Europeană (TUE) după cum urmează: 

 

„În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa 

exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii 

preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel 

central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii 

preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.” 
 

Articolul 5 alineatul (3) conferă, de asemenea, o responsabilitate specifică parlamentelor 

naționale, care trebuie să se asigure că instituțiile UE aplică principiul în conformitate cu 

Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. 
 

1.2 Verificarea stabilită la articolul 5 alineatul (3) din TUE vizează, în esență, „eficiența 

comparativă” și implică o verificare a necesității și o verificare a avantajelor sporite: 

 

(i) necesitatea - Este necesară acțiunea UE pentru a atinge obiectivul propunerii? 

Obiectivul propunerii poate fi atins sau atins într-un mod satisfăcător numai 

prin acțiunea UE? 

 

(ii) avantajele sporite - Obiectivele ar fi mai bine îndeplinite la nivelul UE? 

Adică acțiunea UE ar aduce avantaje mai mari decât acțiunea la nivel de stat 

membru? 
 

1.3 Pentru a ajuta parlamentele naționale să evalueze respectarea principiului subsidiarității, 

articolul 5 din Protocolul nr. 2 prevede în mod explicit că: 

 

„Orice proiect de act legislativ ar trebui să cuprindă o fișă detaliată care să permită 

evaluarea conformității cu principiile subsidiarității și proporționalității. Fișa 

menționată anterior ar trebui să cuprindă elemente care să permită evaluarea 

impactului financiar al proiectului în cauză și, în cazul unei directive, evaluarea 

implicațiilor acesteia asupra reglementărilor care urmează să fie puse în aplicare de 

statele membre [...].” 
 

1.4 Prin urmare, orice proiect nou de act legislativ: 
 

• trebuie susținut printr-o „fișă detaliată” corespunzător pentru a le permite 

parlamentelor naționale să evalueze dacă acesta respectă principiul subsidiarității; 

• trebuie să îndeplinească în mod clar criteriile de necesitate și avantaje sporite; 

• în temeiul principiului de atribuire a competențelor stabilit la articolul 5 alineatul 
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(2) din TUE, trebuie să demonstreze că Uniunea acționează „numai în limitele 

competențelor care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru 

realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate”. 
 

2. Examinarea de către Comisia comună pentru finanțe, cheltuieli publice și reformă și 

pentru activitatea prim-ministrului 
 

Comisia comună (denumită în continuare „comisia”) a examinat această propunere în cadrul a 

trei reuniuni, la 1 decembrie 2016, 6 decembrie 2016 și 13 decembrie 2016. 
 

2.1 În cadrul reuniunii sale din 1 decembrie, comisia a convenit că COM(2016)0683 și 

COM(2016)0685 necesită o examinare suplimentară și a decis să invite funcționari de la 

Ministerul Finanțelor, Biroul Administrației Fiscale și Comisia Europeană la o reuniune a 

comisiei pentru a rediscuta propunerile și pentru a obține informații cu privire la aspectele 

tehnice ale propunerilor. De asemenea, comisia a convenit să invite părți 

interesate/experți pentru a discuta implicațiile mai largi ale propunerilor asupra structurii 

impozitării societăților în Irlanda. 
 

2.2 Invitații au participat la reuniunile comisiei din 6 și 13 decembrie. În urma examinării 

acestor aspecte, comisia a convenit asupra unui aviz motivat referitor la propunere în 

cadrul reuniunii sale din 14 decembrie. 
 

3. Avizul comisiei comune 
 

Comisia a examinat cu atenție specială dispozițiile tratatului și este de părere că 

propunerea nu este în conformitate cu principiul subsidiarității. Motivele sunt prezentate 

în continuare: 
 

3.1 Comisia este de părere că cerințele procedurale (articolul 5 din Protocolul nr. 2) nu au 

fost îndeplinite în mod adecvat de Comisia Europeană, care ar fi trebuit să furnizeze o 

declarație detaliată cu indicatori cantitativi și calitativi suficienți pentru a le permite 

parlamentelor naționale să evalueze pe deplin toate implicațiile unei propuneri 

transfrontaliere de această natură. Comisia ia act de publicarea unei evaluări a 

personalului, dar are îndoieli cu privire la metodologia utilizată pentru a calcula o 

pierdere netă a veniturilor din impozitarea societăților pentru Irlanda egală cu 1,4 % din 

PIB. În absența unei analize detaliate și ținând cont de faptul că studiul CE nu include 

date privind vânzările în funcție de destinație, comisia consideră că cifra de 1,4 % 

subestimează impactul real al acestor propuneri asupra veniturilor din impozitarea 

societăților. 
 

3.2 În mod similar, comisia observă că evaluarea impactului realizată de Comisie estimează 

că CCCTB poate contribui la creșterea economică în UE cu până la 1,2 %. Cu toate 

acestea, comisia remarcă și că evaluarea impactului nu spune nimic cu privire la impactul 

CCCTB asupra fiecărui stat membru în parte. În plus, comisia este de părere că 

propunerile vor avea un impact disproporționat asupra economiilor deschise mai mici din 

anumite state membre, printre care și Irlanda. 
 

3.3 Comisia este ferm convinsă că implicațiile propunerii țin, în general, de domeniul 

politicii fiscale și, prin urmare, aceasta aduce atingere unei competențe naționale. 

 

3.4 Comisia consideră că propunerile au un impact direct asupra cotelor de impozitare 
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naționale existente în prezent în statele membre și asupra capacității statelor membre de a 

stabili cote de impozitare în viitor - o competență exclusivă a statelor membre. 

 

3.5 În plus, intenția de a se introduce o cotă unică în cadrul propunerii de consolidare va 

presupune efectiv eliminarea a două cote aplicate în prezent în Irlanda – și anume o cotă 

de impozitare de 25 % pentru societățile care nu tranzacționează și o cotă de impozitare 

de 33 % pentru câștigurile de capital. Comisia consideră că impactul cotei unice de 

impozitare ar trebui să fie mai clar articulat, deoarece această implicație a devenit vizibilă 

pe parcursul audierilor comisiei. Comisia a aflat pe parcursul examinării sale că Irlanda ar 

putea pierde peste 450 de milioane EUR prin abolirea sistemului celor două cote de 

impozitare. 
 

3.6 Comisia este de părere că propunerile transferă responsabilitatea pentru un element al 

politicii fiscale de la statele membre către Comisia Europeană, fără a stabili cu claritate 

beneficiile care nu derivă deja din Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale aprobată 

în iulie 2016. 
 

3.7 În ceea ce privește crearea unei baze unice, comisia consideră că aceasta va duce de fapt 

la o reducere a bazei de impozitare aplicabile în prezent în Irlanda. Astfel, comisia 

consideră că veniturile fiscale se reduc semnificativ, ceea ce, la rândul său, va avea un 

impact negativ asupra trezoreriei irlandeze și asupra capacității de finanțare a serviciilor 

publice. 
 

3.8 Comisia consideră că, în pofida faptului că unele întreprinderi mai mici pot decide să 

opteze pentru noul regim CCCTB, propunerile prevăd două tipuri diferite de sisteme 

fiscale care să funcționeze în paralel. O astfel de abordare are potențialul de a spori 

complexitatea sistemului fiscal. Ca atare, comisia consideră că propunerile, astfel cum au 

fost publicate, ar putea să nu îndeplinească obiectivele declarate de reducere a sarcinii 

administrative și de simplificare a sistemului fiscal. 
 

3.9 Comisia este preocupată, de asemenea, de faptul că propunerile pot fi contraproductive 

pentru propunerile curente ale OCDE formulate în cadrul inițiativei sale privind erodarea 

bazei de impunere și transferul profiturilor (BEPS). Irlanda a contribuit în mod activ și s-

a angajat alături de OCDE cu privire la o serie de inițiative de reformare. Comisia 

consideră că ar trebui să se lase timpul necesar pentru implementarea diferitelor acțiuni 

legate de BEPS și, ulterior, pentru o revizuire care ar urma să aibă loc în 2020. 
 

Comisia ia act de faptul că propunerea privind CCCTB vizează eliminarea stabilirii 

prețurilor de transfer în interiorul UE. Cu toate acestea, comisia este de părere că 

stabilirea prețurilor de transfer va continua să aibă loc în ceea ce privește activitățile din 

afara UE. OCDE și inițiativele privind BEPS au urmărit reforme multilaterale care să țină 

seama de mediul fiscal la nivel mondial. Comisia este de părere că aceste propuneri ar 

putea submina inițiativele curente legate de BEPS și, prin urmare, nu sunt necesare în 

contextul reformelor actuale care implică principii concurențiale depline la stabilirea 

prețurilor de transfer. 
 

3.10 Comisia consideră că, în eventualitatea introducerii CCCTB, se pot pierde jurisprudență 

și cunoștințe de specialitate semnificative din domeniul administrării fiscale în Irlanda. 

Comisia consideră că introducerea unui sistem fiscal complet nou are potențialul de a 

complica, în Irlanda, un mediu fiscal considerat transparent și accesibil. Comisia își 
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manifestă preocuparea cu privire la faptul că pierderea acestor cunoștințe de specialitate 

și a precedentelor stabilite de-a lungul unei perioade considerabile de timp ar fi 

contraproductivă și ar putea duce chiar la confuzie și insecuritate pentru întreprinderi. 

 

3.11 Comisia este de părere că cele trei elemente care alcătuiesc cheia de repartizare pentru 

elementul de consolidare din propunere par arbitrare. În plus, cheia de repartizare ignoră 

existența „imobilizărilor necorporale”, care, într-un mediu de afaceri din ce în ce mai 

digitalizat, reprezintă o parte tot mai mare din activele întreprinderilor. Repartizarea pe 

baza vânzărilor înseamnă, în mod invariabil, că țările mai mari cu populații mai mari și cu 

baze mai largi de clienți vor avea venituri fiscale semnificativ mai mari decât statele mai 

mici, pur și simplu din motive de dimensiuni. 
 

3.12 Comisia este, de asemenea, de părere că este puțin probabil ca formula de repartizare a 

profiturilor prevăzută în CCCTB să excludă posibilitatea de planificare fiscală în mai 

mare măsură decât actualele norme referitoare la prețurile de transfer. 
 

3.13 Comisia își exprimă îngrijorarea cu privire la viitorul rol al instanțelor naționale în a se 

pronunța în chestiuni fiscale la nivel național. Conform CCCTB, chestiunile și litigiile 

fiscale ar urma să se soluționeze cel mai probabil la Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene. Comisia consideră că cetățenii irlandezi trebuie să aibă dreptul de a-și păstra 

drepturile existente, consacrate în dreptul irlandez, de a avea acces la servicii/hotărâri 

judecătorești în chestiuni fiscale de importanță națională. 
 

3.14 Comisia pune sub semnul întrebării justificarea conform căreia „CCCTB va duce la 

sporirea investițiilor și la creștere economică în întreaga Europă”, considerând că 

întreprinderile mai mici pot beneficia de deducerile și cheltuielile sporite în temeiul bazei 

comune pentru a-și reduce obligațiile fiscale. La fel, întreprinderile mai mari pot să își 

revizuiască portofoliile de investiții în Europa, ceea ce ar putea duce, la rândul său, la o 

scădere a investițiilor interne și ar putea face din Europa o destinație mai puțin atractivă 

pentru investiții, mai puțin competitivă pe piața mondială. 
 

3.15 Comisia este convinsă că aspectele menționate mai sus, luate împreună, demonstrează în 

mod clar că directivele propuse încalcă principiul subsidiarității. 

 

4. Recomandarea comisiei speciale 

 

Comisia a aprobat prezentul raport în conformitate cu articolul 114 din Regulamentul de 

procedură al Camerei Reprezentanților și cu articolul 107 din Regulamentul de procedură al 

Senatului din 14 decembrie 2016. 

 

În conformitate cu regulamentele de procedură, comisia recomandă ca avizul motivat din 

secțiunea 3 de mai sus să fie aprobat de Camera Reprezentanților și de Senat. 

 

John McGuinness, membru al Camerei Reprezentanților 

Președinte 

 

14 decembrie 2016 
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MEMBRII 

COMISIEI COMUNE PENTRU FINANȚE, CHELTUIELI PUBLICE, REFORMĂ ȘI 

PENTRU ACTIVITATEA PRIM-MINISTRULUI 
 

Deputați:     John McGuinness (FF) 

(președinte) 

Peter Burke (FG) 

Michael D’Arcy (FG) 

Pearse Doherty (SF) 

Michael McGrath (FF) 

Paul Murphy (Ind) 

Seán Sherlock (Lab) 

 

Senatori:     Paddy Burke (FG) 

Rose Conway-Walsh (SF) 

Gerry Horkan (FF) (vicepreședinte) 

Kieran O’Donnell (FG) 
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DECIZII DE TRIMITERE 

 

a. Atribuțiile comisiei – articolul 84 punctul A din Regulamentul de procedură al Camerei 

Reprezentanților, respectiv articolul 70 punctul A din Regulamentul de procedură al 

Senatului 

 

(1) Comisia specială examinează și prezintă Camerei Reprezentanților rapoarte cu privire la 

următoarele: 

 

(a) chestiuni legate de cheltuielile, administrarea și politicile unuia sau mai multor 

departamente guvernamentale și organisme publice asociate pe care le alege 

comisia și 

 

(b) chestiuni legate de Uniunea Europeană care sunt de competența departamentului 

sau departamentelor relevante. 

 

(2) Comisia specială numită în temeiul prezentului articol poate constitui o comisie comună 

împreună cu o comisie specială numită de Senat în vederea îndeplinirii atribuțiilor 

prevăzute la prezentul articol, cu excepția celor de la alineatul (3), și să prezinte 

rapoarte în acest sens ambelor camere ale parlamentului. 

 

(3) Fără a aduce atingere caracterului general al alineatului (1), comisia specială numită în 

temeiul prezentului articol are în vedere, în ceea ce privește departamentul sau 

departamentele relevante: 

 

(a) propunerile de lege, 

 

(b) propunerile cuprinse în orice moțiune, inclusiv orice moțiune în sensul articolului 

187, 

 

(c) estimările pentru servicii publice și 

 

(d) alte aspecte 

 

care sunt atribuite comisiei de către Camera Reprezentanților și 

 

(e) rapoartele anuale de activitate, inclusiv performanța, eficiența și eficacitatea 

utilizării fondurilor publice, și 

 

(f) evaluări ale raportului calitate-preț și ale politicilor alese de comisia specială. 

 

(4) Comisia comună poate examina următoarele aspecte în ceea ce privește departamentul 

sau departamentele relevante și organismele publice asociate: 

 

(a) chestiuni de politică și de guvernanță pentru care ministerul este responsabil în mod 

oficial, 

 

(b) afaceri publice administrate de departament, 
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(c) chestiuni de politică care decurg din evaluări ale raportului calitate-preț și ale 

politicilor efectuate sau comandate de departament, 

 

(d) politica publică și guvernanța în ceea ce privește organismele aflate sub egida 

departamentului, 
 

(e) chestiuni de politică și de guvernanță referitoare la organisme care sunt parțial sau 

integral finanțate de stat sau care sunt înființate sau desemnate de către un membru 

al guvernului sau al parlamentului, 
 

(f) structura generală sau principiile de redactare ale oricărei legi, 
 

(g) orice raport ulterior aplicării prezentat oricăreia dintre camere sau ambelor camere 

de către un membru al guvernului sau un ministru de stat cu privire la orice lege 

promulgată de cele două camere ale parlamentului, 
 

(h) instrumente statutare, inclusiv cele depuse sau al căror proiect este depus la oricare 

dintre camere sau la ambele camere și cele redactate în temeiul Actelor din 1972 - 

2009 privind Comunitățile Europene, 
 

(i) declarații de strategie adresate oricăreia dintre camere sau ambelor camere, în 

conformitate cu Actul din 1997 privind gestionarea serviciului public, 
 

(j) rapoarte anuale sau rapoarte și conturi anuale prevăzute de lege și prezentate de 

departamentul sau organismele menționate la literele (d) și (e) oricăreia dintre 

camere sau ambelor camere și performanța și rezultatele operaționale generale, 

declarațiile de strategie și planurile de afaceri ale acestor organisme și 
 

(k) alte chestiuni care îi pot fi transmise ocazional de către Camera Reprezentanților. 
 

 

(5) Fără a aduce atingere caracterului general al alineatului (1), comisia comună numită în 

conformitate cu prezentul articol are în vedere, în ceea ce privește departamentul sau 

departamentele relevante: 
 

(a) proiecte de acte legislative ale UE transmise comisiei speciale în temeiul articolului 

114, inclusiv conformitatea acestor acte cu principiul subsidiarității, 
 

(b) alte propuneri de legislație a UE și aspecte conexe legate de politici, inclusiv 

programe și orientări elaborate de Comisia Europeană 
 

 ca bază a unei posibile acțiuni legislative, 
 

(c) documente nelegislative publicate de orice instituție a UE în legătură cu chestiuni 

de politică ale UE și 
 

(d) chestiuni incluse spre examinare pe ordinea de zi a reuniunilor Consiliului de 

Miniștri al UE relevant și rezultatele acestor reuniuni. 

 

(6) În cazul în care o comisie specială numită în conformitate cu prezentul articol se 

reunește cu o comisie specială numită de Senat, președintele comisiei Camerei 

Reprezentanților este și președintele comisiei comune. 
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(7) Următoarele persoane pot asista la reuniunile comisiei speciale sau comune numite în 

conformitate cu prezentul articol în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la 

alineatul (5) și pot participa la proceduri fără a avea drept de vot sau dreptul de a 

depune propuneri și amendamente: 

 

(a) deputați în Parlamentul European aleși în circumscripții din Irlanda, inclusiv din 

Irlanda de Nord, 

 

(b) membri ai delegației irlandeze la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și 

 

(c) la invitația comisiei, alți deputați în Parlamentul European. 

 

(8) O comisie specială numită în conformitate cu prezentul articol poate să examineze, în 

legătură cu orice ombudsman responsabil cu supravegherea serviciilor publice care intră 

în atribuțiile departamentului sau departamentelor relevante: 

 

(a) propunerile referitoare la numirea unui ombudsman care sunt transmise comisiei și 

 

(b) rapoartele ombudsmanului prezentate oricăreia dintre camere sau ambelor camere 

pe care le alege comisia. 

 

b. Domeniul de aplicare și contextul activităților comisiilor - articolul 84 din 

Regulamentul de procedură al Camerei Reprezentanților, respectiv articolul 70 din 

Regulamentul de procedură al Senatului 

 

(1) Comisia comună poate să examineze doar chestiunile, să se implice doar în activitățile, 

să exercite doar competențele și să îndeplinească doar atribuțiile care sunt autorizate în 

mod specific în deciziile sale de trimitere și în regulamentele de procedură, iar 

 

(2) chestiunile, activitățile, competențele și atribuțiile respective trebuie să fie relevante și 

să apară doar în contextul elaborării unui raport adresat Camerei Reprezentanților și 

Senatului. 

 

(3) Comisia comună nu examinează nicio chestiune care este în curs de examinare în 

Comisia pentru finanțe publice sau pentru care aceasta din urmă a notificat o propunere 

de examinare, în conformitate cu articolul 186 și/sau cu Actul din 1993 privind cenzorul 

și auditorul general (modificat) și  

 

(4) nicio chestiune care este în curs de examinare în Comisia comună pentru petiții publice 

sau pentru care aceasta din urmă a notificat o propunere de examinare, în exercitarea 

atribuțiilor sale în conformitate cu regulamentele de procedură [articolul 111 punctul A 

din Regulamentul de procedură al Camerei Reprezentanților, respectiv articolul 104 

punctul A din Regulamentul de procedură al Senatului]. 

 

(5) Comisia comună nu discută în ședință publică și nu publică informații confidențiale cu 

privire la orice chestiune în cazul în care i se solicită acest lucru, din motive prezentate 

în scris, de către 

 

(a) un membru al guvernului sau un ministru de stat sau 
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(b) principalul deținător de mandat al unui organism aflat sub egida unui departament 

sau care este parțial sau integral finanțat de stat sau înființat sau desemnat de către 

un membru al guvernului sau de către parlament, 

 

cu condiția ca președintele să poate ataca orice astfel de cerere în fața președintelui 

Camerei Reprezentanților, a cărui decizie este definitivă. 

 

(6) Toate comisiile speciale cărora li se transmit propuneri de lege sunt instruite să se 

asigure că în orice zi se reunesc maximum două comisii speciale pentru a examina o 

lege, cu excepția cazului în care Camera Reprezentanților, după notificarea 

corespunzătoare de către președintele comisiei speciale, acordă o derogare de la această 

instrucțiune, la propunerea prim-ministrului, în conformitate cu articolul 28 din 

Regulamentul de procedură al Camerei Reprezentanților. Președinții comisiilor speciale 

răspund de respectarea acestei instrucțiuni. 


