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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 4 octombrie 2010 

Nr. 27/557 
 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, pentru 

dezbatere şi avizare, prin adresa nr.PLx409 din 1 sep tembrie 2010, cu proiectul 

de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi alte 

măsuri financiar-fiscale. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, membrii Comisiei pentru muncă şi protecţie socială au examinat 

proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 28 septembrie 2010. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate 

de voturi (5 voturi împotrivă şi 2 abţineri) avizarea negativă a proiectului de 

lege. 

 În cursul dezbaterilor a fost formulat un amendament de către doamna 

deputat Aurelia Vasile, în sensul respingerii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.58/2010, amendament redat în anexa la prezentul aviz. 

 

PREŞEDINTE,     SECRETAR, 
 Victor Paul DOBRE    Adrian SOLOMON 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina SZABO 

A N E X A 
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Nr. 
crt. Text Senat 

Text propus de Comisie 
(autorul 

amendamentului) 
Motivare 

 
1. 

 
Lege 

privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul 

fiscal şi alte măsuri 
financiar-fiscale 

 
 

 
Lege 

privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.58/2010 
pentru modificarea şi 

completarea Legii 
nr.571/2003 privind Codul 

fiscal şi alte măsuri 
financiar-fiscale 

 
Autor: d-na deputat Aurelia 
Vasile 

 

 
Potrivit prevederilor alin 
(2) al art.4 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul 
fiscal,  
“(2) Orice modificare 
sau completare la 
prezentul cod intră în 
vigoare cu începere din 
prima zi a anului 
următor celui în care a 
fost adoptată prin lege.” 

2.  
Art.I - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.58 din 26 
iunie 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. 
431 din 28 iunie 2010. 
 

 

 
Articol unic - Se respinge 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.58 din 26 
iunie 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. 431 
din 28 iunie 2010. 
 
Autor: d-na deputat Aurelia 
Vasile 
 

 
Potrivit prevederilor alin 
(2) al art.4 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul 
fiscal,  
“(2) Orice modificare 
sau completare la 
prezentul cod intră în 
vigoare cu începere din 
prima zi a anului 
următor celui în care a 
fost adoptată prin lege.” 
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