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HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților
nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale
a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
În temeiul art. 40 alin. (4) și al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaților,
aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat, cu modificările
și completările ulterioare,
Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Anexa la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru
aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei
Deputaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din
23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
— doamna deputat Teodora Virginia Trandafir, aparținând Grupului
parlamentar al PD-L, este desemnată în calitatea de membru al Comisiei pentru
cultură, arte, mijloace de informare în masă.
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din
29 septembrie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

IOAN OLTEAN
București, 29 septembrie 2010.
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ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
În contextul în care, potrivit cap. 3 „Politica fiscal-bugetară” din Programul de guvernare 2009—2012, unul dintre obiectivele
propuse îl reprezintă creșterea eficienței politicii fiscal-bugetare și îmbunătățirea predictibilității acesteia, se impune adoptarea de
măsuri fiscale care să sprijine creșterea eficacității administrării fiscale prin îmbunătățirea gradului de colectare a veniturilor publice,
pentru a compensa scăderea veniturilor bugetare survenită în urma abrogării sistemului de impozitare minim, Guvernul
și-a fixat ca prioritate identificarea de resurse suplimentare de venit.
Ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative accentuarea
dificultăților înregistrate de operatorii economici care au un grad bun de conformare fiscală,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 18, alineatele (2) — (7) se abrogă.
2. La articolul 192, alineatul (10) se abrogă.
3. La articolul 34, alineatul (7) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), contribuabilii
prevăzuți la alin. (1) lit. a) nou-înființați sau care la sfârșitul anului
fiscal precedent înregistrează pierdere fiscală efectuează plăți

anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate
din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al
perioadei pentru care se efectuează plata anticipată.”
4. La articolul 34, după alineatul (7) se introduce un nou
alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
„(71) Contribuabilii prevăzuți la alin. (1) lit. a), pentru efectuarea
plăților anticipate în anul 2011, aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care în perioada 1 ianuarie—30 septembrie
2010 datorează impozit pe profit/impozit minim și în perioada
1 octombrie — 31 decembrie 2010 datorează impozit pe profit
efectuează trimestrial plăți anticipate în contul impozitului pe
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profit la nivelul unei pătrimi din suma rezultată prin adunarea
impozitului datorat în cele două perioade, actualizată cu indicele
de inflație prevăzut la alin. (1);
b) contribuabilii care în perioada 1 ianuarie — 30 septembrie
2010 datorează impozit pe profit/impozit minim și în perioada
1 octombrie — 31 decembrie 2010 înregistrează pierdere fiscală
efectuează trimestrial plăți anticipate în contul impozitului pe
profit la nivelul unei pătrimi din impozitul pe profit/impozitul
minim aferent primei perioade, actualizat cu indicele de inflație
prevăzut la alin. (1).”
5. La articolul 34, alineatele (15)—(18) se modifică și vor
avea următorul cuprins:
„(15) Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010
inclusiv, au fost obligați la plata impozitului minim au obligația
de a declara și de a plăti impozitul pe profit, respectiv de a
efectua plata anticipată, după caz, aferente trimestrului III al
anului 2010, până la data de 25 octombrie 2010, potrivit
prevederilor în vigoare la data de 30 septembrie 2010.
(16) Contribuabilii care, până la data de 30 septembrie 2010
inclusiv, au fost obligați la plata impozitului minim, pentru
definitivarea impozitului pe profit datorat pentru anul fiscal 2010,
aplică următoarele reguli:
a) pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010:
— determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective
și efectuarea comparației cu impozitul minim anual, prevăzut la
art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru
perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010, prin împărțirea
impozitului minim anual la 12 și înmulțirea cu numărul de luni aferent
perioadei respective, în vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
— stabilirea impozitului pe profit datorat;
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— prin excepție de la prevederile alin. (1), (5) și (11) și ale
art. 35 alin. (1), depunerea declarației privind impozitul pe profit
pentru perioada 1 ianuarie—30 septembrie 2010 și plata
impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, până la
data de 25 februarie 2011;
b) pentru perioada 1 octombrie—31 decembrie 2010:
— contribuabilii depun declarația privind impozitul pe profit și
plătesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) și
(11) și ale art. 35 alin. (1).
(17) În aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea
profitului impozabil și a impozitului pe profit se efectuează
urmărindu-se metodologia de calcul prevăzută de titlul II
«Impozitul pe profit» în mod corespunzător pentru cele două
perioade, luând în calcul veniturile și cheltuielile înregistrate.
(18) Pierderea fiscală înregistrată în cele două perioade
aferente anului 2010 se recuperează potrivit prevederilor art. 26,
fiecare perioadă fiind considerată an fiscal în sensul perioadei
de 5 ani, respectiv 7 ani.”
6. La articolul 34, alineatul (19) se abrogă.
Art. II. — Prin excepție de la dispozițiile art. 4 alin. (2) din
Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare,
prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare
începând cu data de 1 octombrie 2010.
Art. III. — Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare,
precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență,
se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după
aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe de urgență, dându-se
textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Ialomițianu
București, 29 septembrie 2010.
Nr. 87.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală
În contextul menținerii crizei economico-financiare actuale din România care a afectat și afectează în continuare mediul
de afaceri,
ținând cont că această criză afectează fluxul de lichidități ale operatorilor economici, care la rândul său generează efecte
negative majore, precum blocajele financiare, insolvența, cu afectarea supraviețuirii operatorilor economici și pierderea a
numeroase locuri de muncă,
în vederea creării premiselor relansării economice prin reducerea poverii fiscale din sarcina contribuabilului și
reglementarea cadrului legal privind calculul accesoriilor creanțelor fiscale astfel încât să se realizeze atât o diminuare a nivelului
dobânzii datorate pentru plata cu întârziere a obligațiilor de plată, cât și o reducere a cazurilor în care se datorează și se calculează
creanțe fiscale accesorii,
având în vedere necesitatea consolidării raportului drepturi/obligații dintre contribuabil și organul fiscal, clădirii unei relații
de încredere și cooperare și îmbunătățirii, pe această bază, a conformării voluntare în ceea ce privește obligațiile fiscale,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare,
a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 116 se modifică și va avea următorul cuprins:
„ARTICOLUL 116
Compensarea

(1) Prin compensare se sting creanțele statului sau unităților
administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând

