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Parlamentul  României 
 

 
 
 

 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 

 Bucureşti,   06.04.2011    
Nr. 22/585/2010 

 
 
 
 
 

BIROUL PERMANENT 
AL 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2010 pentru 
modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal şi alte măsuri financiar -fiscale,  cu care comisia noastră a fost sesizată în 
fond cu adresa Biroului Permanent nr.PL.x 661/2010 din 23 februarie 2011. 
 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 

 
 

 
 
 
 

Administrator
Original
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Parlamentul  României 

 
 

 
 

 
 
 

Comisia pentru buget, 
finanţe şi bănci 

 Bucureşti,    06.04.2011 
Nr. 22/585/2010 

 
 

RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) 

pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar –fiscale 
 

 
Cu adresa nr. PLx 661/2010 din 23 februarie 2011 , Biroul Permanent în 

temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci  pentru reexaminarea proiectului de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2010 pentru 
modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru modificarea art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal şi alte măsuri financiar –fiscale, în vederea întocmirii unui raport 
suplimentar. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare, pe de o parte, 
modificarea prevederilor art. 7 din Codul fiscal, definindu-se criteriile pe care 
trebuie să le îndeplinească o activitate pentru a fi reconsiderată ca activitate 
dependentă, iar pe de altă parte, se modifică prevederile art. III din O.U.G. nr. 
58/2010. Astfel modificările aduse acestui articol se referă la următoarele aspecte: 
definirea clară a noţiunii de „venituri de natură profesională, altele decât cele 
salariale” precizându-se faptul că, în înţelesul acestui act normativ aceste venituri 
sunt venituri realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe şi/sau veniturile 
rezultate din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate 
potrivit Codului civil. 

 Actul normativ stabileşte obligativitatea plăţii contribuţiei individuale 
de asigurări sociale şi pentru şomaj a persoanelor fizice, în funcţie de modul de 
desfăşurare a activităţii, respectiv, în mod regulat sau ocazional. 
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 Actul normativ conţine şi prevederi referitoare la baza de calcul la care 
se datorează contribuţiile de asigurări sociale şi pentru şomaj . 

 Este reglementat  termenul, modul de depunere şi instituţiile la care 
trebuie depuse, de către plătitorul de venit, a declaraţiilor privind evidenţa 
nominală a persoanelor care realizează venituri de natură profesională, altele 
decât cele de natură salarială. 

 La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele Consiliului 
legislativ, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru muncă şi 
protecţie socială, Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, Comisiei 
pentru industrii şi servicii şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi 
privatizare. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în forma iniţială, în condiţiile 
articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituţia României, republicată. 

Proiectul de Lege, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată 
şi a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 

În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

La lucrările comisiei au participat 33 deputaţi, din totalul de 33 membri 
ai comisiei. 

La dezbaterea proiectului de Lege au participat, în conformitate cu 
prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  
domnul Lazăr Dan Tudor – secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice şi 
doamna Toma Gheorghiţa – director în cadrul aceluiaşi minister. 

În urma dezbaterii proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.82/2010 pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct.2.1 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru modificarea art.III 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar –
fiscale,  în şedinţa din data de 05.04.2011 , comisia , cu majoritate de voturi , 
propune supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a 
proiectului de Lege cu amendamentul prezentat în anexă. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

Iuliu Nosa 
 
Şef serviciu, 
Consilier parlamentar Roşu Gica 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Ene Giorgiana 
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                  Anexă 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 

Nr.
crt 

 Text ordonanţă  Text propus de Comisie 
          (autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor propuse 

1.  L E G E 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2010 pentru modificarea 
art.7 alin.(1) pct.2, subpct. 2.1 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, precum şi 
pentru modificarea art. III din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri 
financiar-fiscale 

 

2.  
 
 

Articol unic.- Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 82 din 8 septembrie 2010 
pentru modificarea art.7 alin.(1) pct.2 subpct. 
2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru modificarea art. III din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri 
financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 638 din 10 septembrie 
2010, cu următoarea modificare: 
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3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 
pentru modificarea art.7 alin.(1), 

pct.2, sbpct 2.1 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, precum şi pentru 
modificarea art. III din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale 

nemodificat  

4. Art. I. - La articolul 7 alineatul (1) 
punctul 2 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
subpunctul 2.1 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"2.1. Orice activitate poate fi 
reconsiderată ca activitate dependentă 
dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre 
următoarele criterii: 
a) beneficiarul de venit se află într-o 
relaţie de subordonare faţă de plătitorul 
de venit, respectiv organele de 
conducere ale plătitorului de venit, şi 
respectă condiţiile de muncă impuse de 
acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi 
modul de îndeplinire a acestora, locul 
desfăşurării activităţii, programul de 
lucru; 

nemodificat  
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b) în prestarea activităţii, beneficiarul de 
venit foloseşte exclusiv baza materială a 
plătitorului de venit, respectiv spaţii cu 
înzestrare corespunzătoare, echipament 
special de lucru sau de protecţie, unelte 
de muncă sau altele asemenea şi 
contribuie cu prestaţia fizică sau cu 
capacitatea intelectuală, nu şi cu 
capitalul propriu; 
c) plătitorul de venit suportă în interesul 
desfăşurării activităţii cheltuielile de 
deplasare ale beneficiarului de venit, 
cum ar fi indemnizaţia de delegare-
detaşare în ţară şi în străinătate, precum 
şi alte cheltuieli de această natură; 
d) plătitorul de venit suportă 
indemnizaţia de concediu de odihnă şi 
indemnizaţia pentru incapacitate 
temporară de muncă, în contul 
beneficiarului de venit." 
 

5. Art. II. - Articolul III din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 431 
din 28 iunie 2010 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 

1. La articolul II, alineatul (2) al articolului 
III se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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(1)Orice venituri de natura profesionala, 
altele decât cele salariale, se impoziteaza 
cu cota de impozit pe venit. 
(2)În sistemul public de pensii si în 
sistemul asigurarilor pentru somaj, prin 
venituri de natura profesionala, altele 
decât cele de natura salariala, în sensul 
prezentei ordonante de urgenta, se 
întelege acele venituri realizate din 
drepturi de autor si drepturi conexe 
definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si/sau venituri rezultate din 
activitati profesionale desfasurate în 
baza contractelor/conventiilor încheiate 
potrivit Codului civil. Asupra acestor 
venituri se datoreaza contributiile 
individuale de asigurari sociale si 
asigurari pentru somaj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemodificat 
 
 
„(2)În sistemul public de pensii şi în sistemul 
asigurărilor pentru somaj, prin venituri de natură 
profesională, altele decât cele de natură 
salarială, în sensul prezentei ordonanţe de 
urgentă, se înţelege acele venituri realizate din 
drepturi de autor şi drepturi conexe definite 
potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi/sau venituri 
rezultate din activităţi profesionale desfăşurate 
în baza contractelor/convenţiilor încheiate 
potrivit Codului civil, precum şi contractele 
civile şi cele de colaborare încheiate în 
temeiul prevederilor art. 38 alin. (6) din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
respectiv art. 18 din Legea nr. 53/1991 
privind indemnizaţiile şi celelalte drepturi ale 
senatorilor şi deputaţilor, precum şi 
salarizarea personalului din aparatul 
Parlamentului României, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Asupra acestor venituri se datorează 
contribuţiile individuale de asigurări sociale şi 
asigurări pentru şomaj.” 
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(3)Persoanele fizice care realizeaza 
venituri de natura profesionala, pentru 
care, potrivit prezentei ordonante de 
urgenta, se datoreaza si se plateste 
contributia individuala de asigurari 
sociale si contributia individuala de 
asigurari pentru somaj, sunt considerate 
asigurate obligatoriu, prin efectul legii, 
în sistemul public de pensii si alte 
drepturi de asigurari sociale, precum si 
în sistemul asigurarilor pentru somaj si 
beneficiaza de prestatiile prevazute de 
Legea nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii si alte drepturi de 
asigurari sociale, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si de 
indemnizatie de somaj în conditiile Legii 
nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor 
pentru somaj si stimularea ocuparii 
fortei de munca, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
(4)Prevederile alin. (3) cu privire la 
statutul de asigurat obligatoriu, prin 
efectul legii, în sistemul asigurarilor 
pentru somaj nu se aplica persoanelor 
pentru care la data intrarii în vigoare a 
prezentei ordonante de urgenta se 
prevede, potrivit Legii nr. 76/2002, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
ca asigurarea în sistemul asigurarilor 

nemodificat 
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pentru somaj este facultativa si care 
detin statutul de asigurat în acest sistem 
în temeiul unui contract de asigurare 
pentru somaj, cu exceptia cazului în care 
aceste persoane renunta la contractul de 
asigurare. 
(5)Persoanelor asigurate în alte sisteme, 
neintegrate sistemului public de pensii si 
alte drepturi de asigurari sociale, si 
persoanelor care au calitatea de 
pensionari nu le sunt aplicabile 
prevederile alin. (2). 
(6)Persoanele care, în mod ocazional, 
realizeaza, pe lânga veniturile de natura 
salariala, si venituri de natura 
profesionala definite la art. 7 alin. (1) 
pct. 131 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si 
completarile ulterioare, nu datoreaza 
contributiile individuale si pentru aceste 
venituri de natura profesionala. 
(7)Persoanele care, în mod ocazional, 
realizeaza exclusiv venituri de natura 
profesionala definite la art. 7 alin. (1) 
pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
datoreaza contributiile prevazute la alin. 
(2). În aceasta situatie baza de calcul 
anuala nu poate depasi de 5 ori salariul 
mediu brut utilizat la fundamentarea 
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bugetului asigurarilor sociale de stat si 
aprobat prin legea bugetului asigurarilor 
sociale de stat. 
(8)Persoanele care realizeaza, cu 
caracter de regularitate, pe lânga 
veniturile de natura salariala, si venituri 
de natura profesionala definite la art. 7 
alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 
571/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare, datoreaza 
contributiile individuale si pentru aceste 
venituri de natura profesionala la baza 
de calcul astfel cum este prevazuta la 
alin. (17). 
(9)Persoanele care realizeaza, cu 
caracter de regularitate, exclusiv venituri 
de natura profesionala definite la art. 7 
alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 
571/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare, datoreaza 
contributiile prevazute la alin. (2) la 
baza de calcul astfel cum este prevazuta 
la alin. (17). 
(10)În sensul alin. (6) si (7), prin 
venituri realizate în mod ocazional se 
întelege acele venituri realizate ca 
urmare a desfasurarii unei activitati, în 
mod sporadic, fara a avea un caracter de 
regularitate. 
(11)Obligatia declararii, calcularii, 
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retinerii si platii contributiilor 
individuale de asigurari sociale si de 
asigurari pentru somaj, corespunzatoare 
veniturilor prevazute la alin. (2), revine 
platitorului de venit. 
(12)Prevederile Legii nr. 19/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare, si 
ale Legii nr. 76/2002, cu modificarile si 
completarile ulterioare, referitoare la 
obligatiile angajatorilor în ceea ce 
priveste declararea, calcularea, retinerea 
si plata contributiilor de asigurari 
sociale, respectiv a contributiilor de 
asigurari pentru somaj, precum si 
sanctiunile corelative în cazul 
nerespectarii acestora se aplica în mod 
corespunzator si obligatiei prevazute la 
alin. (11). 
(13)Platitorii de venit au obligatia de a 
depune, lunar, pâna la data de 25 a lunii 
urmatoare celei în care s-au platit 
veniturile de natura profesionala, câte o 
declaratie privind evidenta nominala a 
persoanelor care realizeaza venituri de 
natura profesionala, altele decât cele de 
natura salariala. 
(14)Declaratiile prevazute la alin. (13) se 
depun la casele teritoriale de pensii, 
respectiv la agentiile pentru ocuparea 
fortei de munca judetene, precum si a 
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municipiului Bucuresti, în a caror raza 
teritoriala îsi are sediul platitorul de 
venit. 
(15)Platitorii de venit nu au obligatia 
declararii, calcularii, retinerii si platii 
contributiilor individuale de asigurari 
pentru somaj si de asigurari sociale, 
corespunzatoare veniturilor profesionale 
platite, persoanelor prevazute la alin. (4) 
care detin statutul de asigurat în temeiul 
unui contract de asigurare pentru somaj, 
precum si persoanelor prevazute la alin. 
(5), dupa caz. 
(16)Persoanele prevazute la alin. (3) au 
obligatia de a dovedi platitorului de 
venit ca fac parte din categoria 
persoanelor prevazute la alin. (4) care 
detin statutul de asigurat în temeiul unui 
contract de asigurare pentru somaj, 
precum si din categoria celor prevazute 
la alin. (5). 

(17)Baza lunara de calcul la care se 
datoreaza contributiile individuale de 
asigurari sociale si de asigurari pentru 
somaj este: 
a)venitul brut diminuat cu cota de 
cheltuiala prevazuta la art. 50 alin. (1) 
lit. a) sau, dupa caz, la art. 50 alin. (2) 
lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
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pentru veniturile din drepturi de autor si 
drepturi conexe; 
b)venitul brut, pentru veniturile din 
activitatea desfasurata în baza 
contractelor/conventiilor încheiate 
potrivit Codului civil. 
(18)Baza lunara de calcul la care se 
datoreaza contributiile individuale de 
asigurari sociale si asigurari pentru 
somaj nu poate depasi în cursul unei luni 
calendaristice echivalentul a de 5 ori 
salariul mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurarilor 
sociale de stat si aprobat prin legea 
bugetului asigurarilor sociale de stat. 
(19)Cotele contributiilor individuale 
prevazute la alin. (2) sunt cele stabilite 
de legea bugetului asigurarilor sociale de 
stat, pentru contributia individuala de 
asigurari sociale si pentru contributia 
individuala de asigurari pentru somaj. 
(20)Persoanele care realizeaza veniturile 
prevazute la alin. (2) datoreaza 
contributia individuala de asigurari 
sociale si daca se regasesc în situatia 
mentionata la art. 5 alin. (1) pct. I si II 
din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
(21)Persoanele care realizeaza veniturile 
prevazute la alin. (2) datoreaza 
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contributia individuala de asigurari 
pentru somaj si în situatia în care se 
regasesc la art. 19 din Legea nr. 
76/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
(22)Contributiile individuale de 
asigurari sociale si de asigurari pentru 
somaj se vireaza în conturi distincte 
stabilite cu aceasta destinatie si 
comunicate de Casa Nationala de Pensii 
si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si 
de Agentia Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca. 
(23)Pentru perioadele în care s-au 
datorat si s-au platit contributiile 
individuale de asigurari sociale, numarul 
de puncte realizat lunar în sistemul 
public de pensii se calculeaza potrivit 
art. 78 din Legea nr. 19/2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare, la 
care se aplica coeficientul rezultat ca 
raport între cota de contributie 
individuala de asigurari sociale si cota 
de contributie de asigurari sociale 
aprobata pentru locurile de munca în 
conditii normale. 
(24)Pentru persoanele care realizeaza 
venituri de natura profesionala prevazute 
la alin. (2), stagiul de cotizare în 
sistemul public de pensii se constituie 
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din toate perioadele pentru care s-a 
datorat si s-a platit contributia 
individuala de asigurari sociale, conform 
prezentei ordonante de urgenta. 
(25)Perioadele în care s-au datorat si s-
au platit contributiile individuale de 
asigurari pentru somaj în conformitate 
cu prevederile prezentului articol 
constituie stagiu de cotizare în sistemul 
asigurarilor pentru somaj. 
(26)Veniturile de natura profesionala 
prevazute la alin. (2) pentru care se 
datoreaza si se platesc contributiile 
individuale de asigurari pentru somaj se 
iau în calcul la stabilirea cuantumului 
indemnizatiei de somaj, potrivit legii, 
prin aplicarea asupra acestora a unui 
coeficient rezultat ca raport între cota de 
contributie individuala de asigurari 
pentru somaj si cota de contributie 
datorata la bugetul asigurarilor pentru 
somaj, potrivit legii, de catre persoanele 
asigurate în baza contractului de 
asigurare pentru somaj. 
(27)Sumele reprezentând contributii 
achitate în plus ca urmare a depasirii 
plafonului prevazut la alin. (18) se 
restituie sau se compenseaza, la cererea 
asiguratului, depusa la casele teritoriale 
de pensii, respectiv la agentiile pentru 
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ocuparea fortei de munca judetene, 
respectiv a municipiului Bucuresti. 
Aceste institutii au obligatia de a 
transmite cererile asiguratilor catre Casa 
Nationala de Pensii si Alte Drepturi de 
Asigurari Sociale si, dupa caz, la 
Agentia Nationala pentru Ocuparea 
Fortei de Munca. Restituirea si/sau 
compensarea se fac de Casa Nationala 
de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari 
Sociale si, dupa caz, de Agentia 
Nationala pentru Ocuparea Fortei de 
Munca, prin structurile lor teritoriale, în 
conformitate cu prevederile Ordonantei 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 
de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
(28)În masura în care aplicarea 
prezentelor prevederi impune emiterea 
de instructiuni cu privire la contributia 
individuala de asigurari sociale, 
respectiv contributia individuala de 
asigurari pentru somaj, acestea vor fi 
emise prin ordin comun al ministrului 
muncii, familiei si protectiei sociale si al 
ministrului finantelor publice. 
 

6. Art. III. -(1)Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă se aplică pentru 
veniturile de natura celor prevăzute la 

nemodificat  
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art. II din prezenta ordonanţă de urgenţă, 
plătite după data intrării în vigoare a 
acesteia. 
(2)Contribuţiile individuale de asigurări 
sociale şi de asigurări pentru şomaj 
plătite anterior datei intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă, în baza 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi alte 
măsuri financiar-fiscale şi a Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor 
art. III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi alte 
măsuri financiar-fiscale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 791/2010, sunt 
considerate obligaţii achitate şi nu mai 
fac obiectul prezentei ordonanţe de 
urgenţă. 
(3)Perioada pentru care persoanele 
prevăzute la art. III din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 au 
datorat şi au plătit contribuţiile 
individuale de asigurări sociale şi de 
asigurări de şomaj, potrivit prevederilor 
legale în vigoare până la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
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urgenţă, constituie stagiu de cotizare în 
aceste sisteme de asigurări. 
(4)La data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă se abrogă anexa nr. 
2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2010 
pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2004, precum şi pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor art. III din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi alte 
măsuri financiar-fiscale, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 542 din 3 august 2010. 
(5)Orice dispoziţii contrare prezentei 
ordonanţe de urgenţă se abrogă. 

7. Art. IV. - Modelul declaraţiilor privind 
evidenţa nominală a persoanelor care 
realizează venituri de natură 
profesională, altele decât cele de natură 
salarială, se aprobă în termen de 
maximum 5 zile de la intrarea în vigoare 
a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin 
ordin al ministrului muncii, familiei şi 
protecţiei sociale. 
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