
ROM4NIA 

.I Bk~L©.~z 32,Aa. a O2O  ' 

AVIZ 
referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea 

unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare 
a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 

stării de urgenţă 

Analizând propunerea legislativă pentru completarca art.7 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, 
ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada 
stării de urgenţă (b610 din 26.10.2020), transmisă de Secretarul 
General al Senatului cu adresa nr.XXXV/4420/9.11.2020 şi înregistrată 
la Consiliul Legislativ cu nr.D1210/10.11.2020, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

În temeiul art2 alin.(1) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46 
alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri: 
1. Prezenta propunere are ca object completarea art.7 al 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor 
măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 
răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, 

aprobată cu modiflcări şi completări prin Legea nr.82/2020, Cu 
modificările ulterioare, Cu două noi.alineate, alin.(7) şi (8), urmărind 
reglementarea acordării unui stimulent de risc personalului poliţiei 
locale, respectiv funcţionarilor publici care ocupă funcţii publice 
specifice de poliţist local, funcţionarilor publici care ocupă funcţii 



publice generale vi personalului contractual, stabilirea surselor de 
fmanţare, precum 

vi regimul fiscal al acestuia. 
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, jar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(1) 
din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este 
Senatul. 

2. Menţionăm faptul că prin avizul pe care îl emite, Consiliul 
Legislativ nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 
preconizate. 

3. Întrucât propunerea legislativă are implicaţii asupra bugetului 
de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din partea Guvernului, 
în conformitate cu dispoziţiile art. l 11 alin.(1) din Constituţia României, 
republicată. 

Totodată, sunt incidente prevederile art. 15 alin.(1) din Legea 
nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările vi completările 
ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei five financiare, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.21 din Legea responsabilităţii 
fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată. 

În acest sens, precizăm că, în considerentele Deciziei 
nr.331/2019, Curtea Constituţională a reţinut că, „lipsind fişa 
financiară (iniţială şi reactualizată) nu se poate trage decât concluzia 
că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanţare incertă, 
generală şi lipsită de un caracter obiectiv şi efectiv, nefiind aşadar 
reală ". 

4. Semnalăm că, asupra actului de bază s-a intervenit vi prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi 
completarea art 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe 
perioada stării de urgenţă. Proiectul de lege pentru aprobarea acesteia 
a fost înregistrat la Senat pentru dezbatere, ca primă cameră sesizată, 
sub nr.L304/2020 

vi la Camera Deputaţilor sub nr PL-x nr.347/2020 vi 
prevede, printre altele, extinderea perioadei de acordare a stimulentului 
si pe durata stării de alertă, fiind adoptat la 17.06.2020. 

Menţionăm că la data de 09.07.2020, Guvernul a formulat 
sesizarea de neconstituţionalitate, care a fost înaintată Curţii 
Constituţionale a României, făcând obiectul dosarului nr.908/A/2020. 
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La data de 24.09.2020, plenul Curţii Constituţionale, în cadrul 
controlului anterior promulgării, a admis această obiectie de 
neconstitutionalitate si a constatat că Legea pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi 
completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 
pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, 
ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării 
de urgenţă este neconstitutională, în ansamblul său l . 

5. Precizăm că Expunerea de motive nu respectă structura 
instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută la art.31 din Legea 
nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
neprezentând referiri la impactul socioeconomic şi cel financiar asupra 
bugetului general consolidat, şi nici la consultările derulate in vederea 
elaborării prezentei propuneri. 

Totodată, semnalăm neconcordanţa între Expunerea de motive şi 
propunerea legislativă in privinţa destinatarilor măsurilor preconizate. 
Astfel, precizăm că in cuprinsul instrumentului de motivare este 
prevăzută acordarea stimulentului de risc, in cuantum de 2000 lei/lună, 
„functionarilor publici cu functia specifică de politist local şi 
personalului contractual cu atributii de pază din cadnul politiei locale". 

Cu toate acestea, in cuprinsul alin.(8) al art.7 din proiect, este 
preconizată acordarea unui stimulent de risc în cuantum diferit 
întregului personal al poliţiei locale, aşa cum este acesta stabilit în 
cuprinsul art.14 alin.(1) din Legea poliţiei locale nr.155/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. Astfel, funcţionari publici care 
ocupă funcţii pub lice specifice de poliţist local von beneficia de un 
stimulent de risc în cuantum de 2000 lei/lună, iar funcţionarii pub lici 
care ocupă funcţii publice generale şi personalul contractual, de un 
stimulent de risc în cuantum de 10001ei/lună.

În aceste condiţii, semnalăm că nu sunt respectate prevederile 
art.32 alin.(2) teza I din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, potrivit cărora 

„motivarea trebuie să 

se 

refere la 

forma fănală a 

proiectului de act 

normativ ". 

Pentru respectarea tezei a 1I-a a aceluiaşi alineat, este necesară 
reconsiderarea în mod corespunzător a motivării iniţiale. 

I https://www.ccr.ro/7114-2/ 
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6. Referitor la soluţiile legislative preconizate, in primul rând 
semnalăm pe de o parte, neconcordanţa între titlul şi obiectul actului 
de bază, care vizează măsuri de sprijin acordate pe „perioada stării de 
urgentă" şi, pe de altă parte, textul prezentei propuneri legislative, care 
ar urma să se aplice şi pe perioada stării de alertă. 

În al doilea rând, precizăm că, începând cu data de 16.03.2020, 
prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 a fost instituită starea 
de urgenţă pe teritoriul României, aceasta fund prelungită, până la data 
dc 15.05.2020, prin Decretul Preşedintelui României nr.240/2020. 

Începând cu data de 15.05.2020, pe teritoriul României, a fost 
instituită starea de alertă prin Hotărârea Guvernului nr.394/2020 
privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata 
acesteia pent^u prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, aceasta fiind prelungită fără întrerupere, până la data de 14 
decembrie2020, ultimul act normativ emis în acest sens, fund Hotărârea 
Guvernului nr.967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi 
stab ilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

În acest context, semnalăm că prin soluţia legislativă preconizată 
prin prezentul proiect pentru alin.(8) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.43/2020, se încalcă principinl neretroactivitătii leQii, 
consacrat de art.15 alin.(2) din Constituţia României, întrucât acestea 
vizează acordarea unor drepturi de natură salarială „pentru funcţionarii 
publici cu funcţie specifică de poliţist local din cadrul Poliţiei Locale, 
... pentru funcţionarii pub lici cu funcţii generale şi personalul 
contractual din cadrul Poliţiei Locale, pe perioada stării de urgenţă şi 
a stării de alertă". 

Pentru respectarea prevederilor constituţionăle menţionate, 
măsurile preconizate ar trebui să se aplice începând cu data intrării în 
vigoare a prezentului proiect, pentru evitarea dubiilor in interpretare, 
acest aspect urmând să fie in mod expres prevăzut în textul propus 
pentru art.7 alin.(8). 

7. Sub rezerva celor de mai sus, in cele ce urmează formulăm 
unele observaţii de redactare şi de tebnică legislativă: 

- în finalul părţii dispozitive, pentru respectarea uzanţelor 
normative, sintagma „alineatelc (8) şi (9)" ar fi trebuit redată sub foima 
„alin.(8) şi (9)"; 
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- la textul preconizat pentru alin.(8), pentru claritatea şi 
predictibilitatea normei, ar fi fost necesar a se preciza dacă stimulentul 
de risc este exprimat ca sumă brută sau sumă netă, aşa cum este prevăzut 
la art.7 alin.(5) din actul de bază. 

În plus, pentru o corectă redactare, sintagma „din cadrul Poliţiei 
Locale" ar fi trebuit redată sub forma „din cadrul poliţiei locale". 
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare. 

De asemenea, pentru o corectă exprimare din punct de vedere 
gramatical, sintagmele „şi a 1000 lei" şi „personal contractual" ar fi 
trebuit redate sub forma „respectiv în cuantum de 1000 lei" şi „pentru 
personalul contractual". 

Bucuresti 
p ^ Nr.
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tvtrvtnat/vrt aur-trcttt ae actut... 

O.U.G. nr. 43I2020 M. Of. nr. 292/7 apr. 2020 

Ordonanţă de urgenjă pentru aprobarea unor măsur/ de sprijin decontate din fonduri europene, ca 
urmare a răspăndirii coronavirusului OOVID-19, pe perioada stărli de urgenţă 

aprobată cu modificări şi completări prin L. or. 82/2020 M. Of. nr. 520/17 kin. 2020 

I modificări prin O.U.G, or. 64/2020 M. Of. nr. 377/11 mai 2020 
Ordonanjă de urgenSă privind modificarea şi completarea art. 
8 din Ordonansa de urgensă a Guvernului nr. 43/2020 pentru 
aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspăndirii coronavirusului COVID-19, 
pe perioada stării de urgen(ă 

2 modificări prin 

3 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin 

L. or. 82/2020 M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 
Legs privind aprobarea Ordonan(ei de urgentă a Guvernului 
nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate 
din fonduri europene, ca urmare a răspăndirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgen(ă 

L. nr. 82/2020 M. Of. nr. 520/17 iun. 2020 
Loge privind aprobarea Ordonanjei de urgentă a Guvernului 
nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate 
din fonduri europene, ca urmare a răspăndirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgensă 

4 modificări prin O.U.G. nr. 174/2020 M. Of. or. 954/16 oct. 2020 
Ordonanlă de urgenfă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează activitatea de sprijin 
financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul 
crizei provocate de COVID-19 

modified art. 8 a/in. (1) şi (5); 
introduce alin. (5 1) la art. 8 

modified art. 8 a/in. ('I) lit. g); 
introduce a/in. (3) la art. 6, a/in. (5)-(7) la 
art. 7, lit. f_1) şi f 2) Ia art. 8 a/in. (1) şi 
a/in. (8) la art. 8 

modified art. 6 a/in, (2) 

Cons/liul Legisla6v - vinert, 13 noiembrie Fag. 1 din 1 



L. nr. 227/2015 

Lege privind Codul fiscal 

M. Of. or. 688/10 sep. 2015 

I promulgată prin D. or. 718/2015 M. Of, or. 688/10 sep. 2015 
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal 

2 completat prin O.U.G. or. 41/2015 M. Of. or. 733/30 sep. 2015 
OrdonanJă de urgensă pentru modificarea şi completarea unor 
acts normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare 

aprobată cu modificări şi L. or. 112/2016 M. Of. or. 408/30 mai 2016 
completări prin 

3 modificări prin O.U.G. or. 50/2015 M. Of. or. 817/3 nov. 2015 
Ordonan]ă de urgen(ă pentru modificarea şi completarea Legii 
or. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală 

aprobată cu modificări şi L. or. 358/2015 M. Of. or. 988/31 dec. 2015 
completări prin 

4 modificări prin O.U.G. or. 57/2015 M. Of, nr. 923/11 dec. 2015 _ . . ~  . . _. 
Ordonan5ă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publics în anu12016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

introduce lit g) la art. 495 

modtfică art. 15 a/in. (1) /it b), art., 43 
a/in. (2), art. 47 lit c), art. 51 a/in. (1), 
art 52 a/in. (1), art. 68 a/in. (4) lit. /c), art 
68 a/in. (7) lit d) , art. 76 a/in. (3) /it g), 
art. 78 a/in. (2) Zit b), art. 97 a/in. (7) 
prima teză, art 101 a/in. (9), art. 125 a/in. 
(1) /it c), art 137 a/in. (2), art. 148 a/in. 
(4)/it b), art. 151 a/in. (6), art. 153 a/in. 
(2), art. 157 a/in. (2), art. 183, art. 185 
a/in. (2), art. 187 a/in. (1) /it. j), art. 187 
a/in, (2), art. 193 alias. (2), art. 195 a/in. 
(2), art. 202, art. 204 a/in. (2), art. 207 
a/in. (4), art. 210 a/in. (2), art. 212 a/in. 
(2), art. 224 a/in. (4) /it b), art. 470 a/in. 
(7), art. 471 alit. (2) şi (3), art. 474 a/in. 
(7) /it a), art. 475 a/in. (3) şi (5), art. 481 
a/in. (2) /it a), ark 485 aline. (1) /it B. art. 
494 a/in. (6) şi (12), are 495 /it a), b), e) şi 

d); 

introduce a/in. (5) şi (6) la are. 51, a/in. (8) 
la art. 133, /it d) /a art. 141, /it g) la a/in. 
(2) al art 291, a/in. (41)/a art 493; 

abrogă art. 43 a/in. (6), art. 97 a/in. (9), 
art. 133 a/in. (2) 

modifrcă art. 153 a/in. (1) /it, m), art. 160 
a/in, (1), art. 168 a/in. (9) şi art. 254 

Consi/iut Legislutiv - vineri, 13 noiembrie Pug. I din 13 



5 modificări prin L. nr. 358/2015 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015 
Loge privind aprobarea OrdonanYei de urgen5ă a Guvemului 
nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fişcală 

a modificări prin O.U.G. nr. 8/2016 M. Of. nr. 225/25 mar. 2016 

Ordonanţă de urgen(ă privind unele măsuri financiare în 
vederea Tinalizării proiectelorfnantate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată cu completări prin L. nr. 124/2016 M. Of. nr. 520/11 iu1.2016 

7 modificări prin L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adop(iei, precum şi a altor acte normative 

a modificări prin L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 

Legs privind aprobarea OrdonanSei de urgenSă a Guvemului 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acts 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare 

9 completat prin O.U.G. nr. 32/2016 M. Of. or. 488/30 iun. 2016 

Ordonantă de urgensă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar- 
fiscale 

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2017 M. Of. nr. 440/14 ion. 2017 
completări prin 

10 completat prin. O.U.G. nr. 46/2016 ' M. Of: nr. 685/5 sep. 2016 

Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

aprobată Cu completări prin L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017 

modifică art. 80 a/in. ('2)/it d), art. 101 
a/in, (9), art. 168 a/in. (7), art. 224 a/in. 
(5), art. 263 /it]), art. 307 a/in. (6), art. 
331 a/in. (2) /it g), art. 360 a/in. (6), art. 
361, art 402 a/in. (10) şi (11), art. 403 
a/in. (2), art. 404 a/in. (2) şi (5), art. 406 
a/in. (1) /it. b), art. 409 a/in. (2), art. 410 
a/in. (1), art. 412 a/in. (8), art. 432 a/in. 
(1), art. 434, art. 435 a/in. (3), (4) şi a/in. 
(9) /it a), art. 455 a/in. (2) şl (4), art. 457 
a/in. (3), art. 458 a/in. (1) lit a), art 460 
a/in. (6), art. 461 a/in. (6), (I1) $ (12), art. 
462 a/in. (5), art. 463 a/in. (2) şi (4), art. 
466 alias. (8,) şi (9), art 467 a/in. (5); 
introduce /it g_I) la alias (2) al art 13, 
a/in. (11) /a art 26, a/in. (4) /a art 223, 
a/in. (7) /a art 331, /it. e) /a alut. (6) a/ art. 
362, a/in. (4_I) şi (5_I) la art. 455, a/in. 
(6) la art. 462, a/in. (4_1) şi (S_I) la art. 
463, a/in. (‚27)/a art. 465, a/in. (6) la art. 
467 

modif?că art 495 /it a)-c) şt e); 

introduce art. 4931 

ntodifică art. 153 a/in. (1) /it l?), denumirea 
rnarginală a art. 162, art. 162, art. 168 
a/in. (10) 

aprobă en modificări ,i completări O. U G. 
nr. 4172015 şi modlfică art 178 a/in. (4), 
denumirea secjiunii a 10-a de la fit/id V 
cap. III, art. 180-183, art. 456 alias. (1) 
tits), art. 464 a/in. (1) /it s), art. 469 a/in. 
O /it c), art 476 a/in. (1) /it b), art. 477 
a/in. (7), art 485 a/in. (1) /it b), art 495 
/it g); 

introduce a/in. (6_1) la art. 179 

introduce pct. 3 /a art. 60 (se aplică 
începănd cu veniturile aferente lunii august 
2016) , /it e) la art 111 alit?. (2), a/in. 
(2_I) - (29)/a art. 111, /it. a]) la art. 
114 a/in. (2), /it h) /a art 291 a/in. (2) (se 
aplică începând cu data de 1 august 2016) 

introduce a/in. (5) /a art. 456, a/in. (5) la 
art. 464 şi a/in. (5) la art. 469 
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n modificări prin O.U.G. nr. 84/2016 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016  
Ordonanjă de urgentă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul financiar-fiscal 

aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

12 modificări prin _ O.U.G. nr. 3/2017 •M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 
Ordonanjă de urgen(ă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2017 M. Of. nr. 584/21 iul. 2017 
completări prin 

13 modificări prin L. nr: 2/2017 M. Of. nr. 36/12 ian. 2017 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii hr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Leg)) nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătă(ii 

14 modificări prin _ _ O.U.G. nr. 9/2017 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017 
ordonan(ă de urgen(ă privind whole măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative 

, aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 M. Of. nr. 403/29 mai 2017 
completări prin 

neod(jică art. 7pct 39, art. 11 alias. (6)-(9), 
art. 22 a/in. (1), art. 25 a/in. (4,1/it. e), art. 
48 a/in. (5), art 81 alias. (1), art. 132, art. 
305 a/in. (7), art. 316 a/in. (11) lit g), art. 
316 a/in. (12) lit a), art 317 a/in. (1), (2), 
(8), (10) şi (11), art. 325 a/in. (3), art 456 
a/in. (5) partea introductivă şi lit. b), art 
464 aura. (S) partea introductivă şi /it b) şl 
art. 469 a/in. (5); 
introduce a/in. (5_1) şi (5_2) la art 16, 
a/ire. (9) /a art 25, /it /z) şi 1)/a art 28 a/in. 
(3), alias. (5_1) şi (52)/a art 48, /it a_1) 
la art 62, aura. ('41)/a art 68, /it t) la art 
142, a/in. (9_I) la art 146, a/in. (31,/la 
art 147, a/in. (7_I) la art 168, a/in. (3_1) 
şi (3_2) la art 169, a/ira. (9) la art. 190, 
a/in. (21)/a art 191, a/in. (71,)/a art. 
199, a/in. (7 1)/a art. 200, a/irz. (7) /a art. 
207, a/in. (2_I) la art. 208, a/in. (5) /a art. 
214, a/in. (21)/a art. 215, lit. J,) la art 268 
a/in. (9), a/in. (51)/a art. 305, art 315 1 
şi /it J,) la art 325 a/in. (I); 
abrrogă art 22 a/in. (11), art 316 a/in. (11) 
/it b) şi art. 329; 
suspendă aplicarea prevederilor- art 324 
a/ire. (4)-(6) pănă la data de 31 decenebr ie 
2019. 

modifrcă art 47 /it c), art. 51 a/in. (7,/lit 
a), art 52 a/in. (1), art 78 a/in. (2./lit a) 
pct iv), art. 111 a/in. (7), art. 140, art. 143 
alias. (2) şi (4), art 144, art. 145 a/in. (2), 
art. ]46 a/in. (6) şi (8), art 148 a/in. (1,)-
(3,), art 149, art. 160 a/in. (3), art. 161 
alirz. (2), art. 162 aura. (3), art. 170 a/in. 
(2), art 171 alias. (3), art 172 alias. (3), art. 
173, art. 176 a/in. (7), art. 177 a/in. (3), 
art. 178 a/in. (7), (3) şi (4) şi art. 179 alias. 
(1); 
introduce art. 22_1, a/in. (7) la art. 48, pct. 
4 /a art. 60; 
abrrogă art. 51 a/in. (I) /it b), art. 139 alias. 
(2) şi (3), art. 157 a/in, (3), art. 176 a/in. 
(5), art 177 a/in. (2), art. 178 alirz. (2) şi 
art. 179 a/in. (6_1) 

modifică art. 100, art. 101 aura. (9), art. 
132 a/in. (2), art. 153 a/in. (2), art 160 
denumirea niarginală şi a/in. (1), art. 168 
a/in. (9) şi art. 169 alias. (1) şi (6); 
introduce a/in. (9_I)-(9_3) la art 168; 
abrogă art 153 a/in, (1) /it e) şi art. 169 
a/in. (7)-(10) 

naadifică art. 8 şi art. 3_4 a/in. (4); 
introduce /it r_I) /a art. 76 a/in. (2), /it V 
la art. 142, art. 8_I şi a/in. (7,) /a art. 3_4 
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15 completat prin L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017 
Lege privind aprobarea Ordonanjei de urgensă a Guvernului 
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 

introduce (ith_I) la art. 453 

16 modificări prin L. nr. 61/2017 M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 
Lege pentru respingerea Ordonan(ei de urgen[ă a Guvernului 
nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal 

17 modificări prin . L. nr. 107/2017 M. Of. nr. 376/19 mai 2017 
Lege pentru modificarea art 456 alin. (1) lit. d) din Legea or. 
227/2015 privind Codul fiscal 

18 modificări prin L. or. 136/2017 M. Of. nr. 440/14 iun. 2017 
Lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgentă a Guvernului 
nr. 32/2016 pentru completarea Legii or. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

te modificări prin L. or. 177/2017 •M. Of. or. 584/21 iul. 2017 
Lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgenJă a Guvernului 
or. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

20 modificări prin O.G. or. 4/2017  ~ M. Of. or. 598/25 iul: 2017 
Ordonanjă pentru modificarea şi completarea Legii or. 
227/2015 privind Codul fiscal 

abrogă art. 133 a/in. (7) la data de I 
iaauarie 2018 

modifică art 456 al/n. (1) /it. d) 

modifică art. 60 pct 3 şi art. 423 a/in. (3); 
introduce art 4481 $ 4482 

aprobă O. U. G. nr. 372017 ri modifică art. 
22 al/n. (4), art. 25 a/in. (4) lit c), art. 48 
a/in. (3), art. 53 al/n, (I) lit. e), art. 54, art. 
55 alias. (3), art. 76 a/in. (4) lit. t), are 78 
a/in. (2) lit, a), art. 125 a/in. (1) ultima teză 
$ a/in. (7), art. 139 a/in. (1) lit a), art. 155 
al/n. (1) (it d), art. 169 a/in. (I) (it c), art. 
169 al/n. (3) - ('32,), art. 171 denunrirea 
marginală şi al/n. (2), art. 174 al/n. (1) lit 
d), art. 179 al/n. (I) lit c), art. 281 al/n. (1) 
şi (8), art. 286 a/in. (1) /it c), art. 287 /it 
d), art. 316al/n. (8), a/in. (9), a/in. (11) lit. 
/r), alias. (12) partea urtroductivă $ /it e), 
art. 336 pct 4, art. 342 alias. (1) $ (2), art. 
359, art. 369 a/in. (5), art. 371 al/n. (1), 
art. 374 al/n. (2), art. 377 a/in. (3) $ (4), 
art 379 a/in. (1), art. 380 partea 
intr oductivă, art. 382 a/in. (2), art. 385 
a/in. (2) şi (4), art 387 a/in. (1), art 388 
partea introductivă, art. 390 a/in. (2), art. 
393 a/in. (2) vi (4), nrodifică $ înlocuieşte 
anexa nr. 1 de la titlul VIII,' 
introduce /it k) la art. 13 a/in. (2), al/n. (2) 

la art. 47, al/n. (8) la art. 48, a/in. (5_I) la 
art. 107, lit. a_2) $ a_3) la art. 114 ali/r. 
(2), a/in. (11)/a art. 115, a/in. (8_1) la 
art 125, /it e) /a art. 169 a/in. (1,), al/n. 
(13) la art. 342, a/in. (3) $ (4) /a art. 366, 
sectitmea a 12_1- a cu art. 3931 la tit/ad 
VIII cap. I, art. 487_1; 

abrogă art 281 a/in. (9), art. 316 a/in. 
(19), art 360, art. 361, art. 363 a/in. (4) 

modifică art. 140; 
introduce a/in. (3) la a4. 158 
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21 modificări prin O.G. nr. 25/2017 M. Of. nr. 706/31 aug: 2017 
Ordonantă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

aprobată cu modificări şi L. nr. 72/2018 M. Of, nr. 260/23 mar. 2018 
completări prin 

22 rectificare 

RECTIFICARE 

modtfrcă art. 76 a/in. (4) lit. o), art. 116 
alin. (1), art. 142 lit. s)pet 6, art. 235, art 
236, art. 237, anexa nr. 1; 

introduce lit a) la art 25 alin. (3), art. 
67_1, al/n. (8_I) la art. 85, alin. (4_1) la 
art. 86 

M. Of. nr. 730/1.1 sep. 2017. rectifică anexa nr. I la titlul VIII 

23 modificări prin L. nr. 196/2017 M. Of. nr. 778/2 oct. 2017 
Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

24 modificări prin L. hr. 209/2017 M. Of. nr. 875/7 nov. 2017 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

nrodifrcă art. 465 a1in. (2) partea 
introductivă, alirr. (3) şi alirz (6) par ca 
introductivă; 
abrogă art. 465 al/n. (2_I) 

madifică, la I ian. 2018, art. 456 alin. (2) 
lit a) $ art 464 alin. (2) lit i); 

introduce /it. s) la art. 456 alin. (1), lit z) la 
art. 464 alin. (7) şi lit. s) /a art 464 alin. (2) 
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25 modificări prin O.U.G. or. 79/2017 M. Of. nr. 885110 nov.,2017 mod fcă art. 2 alin.(2), art. 25 a/in. (3) 
Ordonantă de urgenfă pentru modiflcarea şi completarea Legit lit/r,), art. 25 a/in. (4) lit p), art. 47 a/in. (1) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal lit c), art. 51 a/in. (5) şi (6), art. 52, art. 54, 

art. 60 pct. 2, art. 64 din. (1) partea 
introductivă, art. 68 a/in. (4) lit i) şi a/in. 
(5) lit k) şi 1), art 72 a/in. (2), art. 73 a/in. 
(2), art 75 a/in. (I), art. 76 a/in. (2) /it 
r1,, art. 77 a/in. (2) şi (3), art 78 a/in. (2) 
lit a) partea introductivă şi lit.b), art 84 
a/in. (8), art. 85 a/in. (6), art. 86 a/in. (4) şi 
(6), art. 97 a/in. (‚1)- (3) primele teze şi 
a/in. (5), art 99, art 100, art. 101 din. (2) 
şi a/in. (9) prima teză, art. 107 a/in. (1), art. 
110 a/in. (1), art. 115 a/in. (1), art. 116 
a/in. (1,) şi a/in. (2) partea introductivă, art. 
123 a/in. (1) partea introductivă, art. 130 
a/in. (3), art. 132 a/in. (2), art 137 a/in. (1) 
partea introductivă, art. 138, art. 139 
denumirea marginală, a/in. (1) partea 
introductivă şi a/in. (4), art. 140, art 141 
/it b), art. 142 /it f), art. 143 a/in. (2) 
prima tesă şi al/n. (5), art 145 a/in. (1) 
partea introductivă, art 146 a/in. (1), (3), 
(4), (5), (6), (7) şi (8), art, 147 a/in. (10), 
(12), (15) şi (18), titlul secpunii a 5-a a 
capitolului II al titlului V, art. 148, tidal 
secţimzii a 6-a a capitolului II al titlului V, 
art 151, titlul capitolului III al titlului V 
art. 153 a/in. (1) /it a), art. 154 a/in. (I) /it 
a), b), J  fig,), art. 154 a/in. (2), tit/u/ 
secfiunii a 2-a a capitolului III a/ titlului V 
art. 155, art 156, art. 157 denumirea 
nzarginală şi a/in. (1) partea introductivă, 
(it/al secfiunii a 4-a a capitolului 177 al 
titlului V art. 168 denumirea nzarginală şi 
a/in. ('1,), (3), (4), (5) şi (8), art. 169 a/in. (1), 
(3) şi (3_2), tit/u/ secfiunii a 5-a a 
capitolului III al titlu/za V art. 170, tidal 
sec(iunii a 6-a a capitolului III al titlului V. 
art. 174, tit/u/ secfiunii a 10-a a capitohdui 
III al titlului V, art 180, art 449 a/in. (3) 
/it b), tabelul de la art. 470 a/in. (5), 
tabelul de la art. 470 a/in. (6), art. 493 a/in. 
(8); . 

introduce cap itolulIII] cu art 40 1-
40_6, a/in. (3) la art 47, art 54_1, a/in. 
(9) - (12) /a art. 133, art. 135_1, a/in. 
(5_I) - (5_3) la art. 146, /it h) - p) la art. 
154 a/in. (1), a/in. (5_1) la art. 168, 
capitolu/IX cu art 220_i -2207 după 
cap. VIII al titlului V alin.(8) la art 297, 
a/in. (3)/a art 502; 

abrogă art 27, art. 47 a/in. (1) /it a) şi b), 
art. 48 a/in. (4), (5), (5_1), (5_2) şi (6), art. 
90, art. 145 a/in. ('3,), art. 147 a/in. (2), art. 
149, art. 152, ar-t. 153 a/in. (1) /it g) - o), 
art 158 -167, art 168 a/in. (6) şi. a/in. (9) -
(9_3), art. 169 a/in. (2), (5) şi (6), art 171-
173, art. 175 şt secfiunile a 7-a - a 9-a cu 
art 176-179, cap. IV al titlului V cu art. 
184-191, cap. Val titlului Yen art 192-
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200, cap. Vial tit/ului V cu art.201- 208, 
cap. VII ca art 209-215. 

2e modificări prin 

27 modificări prin 

28 modificări prin 

29 modificări prin 

O.U.G. nr. 212018 M. Of. nr. 95/31 ian.2018 
Ordonantă de urgentă pentru prorogarea unor termene 
prevăzute 1n Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

aprobată prin L. nr. 104/2018 M. Of. nr. 402/10 mai 2018 

O.U.G. nr. 3/2018 M. Of. nr. 125/8 feb. 2018 
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 276/2018 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018 

L. or. 72/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 
Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal 

O.U:G. nr. 18/2018 M, Of. nr. 260/23 mar. 2018 
Ordonantă de urgentă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 

pro rogă, pentru arnrl 2018, terneenele 
prevăzute /a tat. 148 a/in. (3), precunr şi la 
art 170 a/in. (4) până la 15 aprzlie 2018 

modifucă art. 139 a/in. (1) /it o), art. 143 
a/in. (4), art. 144 şi art. 168 a/in. (5_1); 
introduce a/in. (5 4) la art 146 

aprobă cu nrod/icări şi conrpletări 0. U. 
25/2017 şi nrodf?că art. 68 albs. (5) lit h), 
art. 68 afire. (7) lit d), art 76 afro. (3) /it 
g), art. 76 a/in. (4) lit t), art. 78 a/in. (2) lit 
a) pct (it), art. 142 /it s) pct 6, art 310 
a/in. (1); 

introduce alirr. (10) la art. 25; 
abrogă art. 25 a/in. (3) lit n) 

modifrcă art. 67 afire. (1), art. 67_1, art. 68 
afro. (I), art 69 al/n. (1), (2), (5), (6) şi (9), 
art. 70, art. 71, art 72, art 73, art. 79 a/in. 
(2) şi (3), art. 85 a/in. (4), art. 85 a/in. (6), 
(8) şi (8_1), art 86, art 87 afro. (1) şi (3), 
art 88, art. 96 a/in. (2) partea introductivă 
şi a/irr. (3) lit b) şi c), art. 102 a/in. (2), art 
106 a/in. (4), art. 107, art. 116 alin. (1) 
partea introdzctivă şi a/in, (2) /it a), afro. 
(4) şi (5), art 118, art 119 afro. (1), (2) şi 
(4), art 120, art. 121, art. 122, art. 123, 
art. 130 a/in. (4), art 131 a/in. (2) şi (4), 
art. 132 a/in. (2), art 148, art 150, art. 
151, art 154 a/in. (1) partea introductivă, 
/it a), Ii) şi i) şi afro. (2), art 155, art. 170, 
ant. 174, titled secţiunii a 10-a a cap. III a1 
tit/v/ui V. art 180, art. 182, art 183, art 
230 a/in. (5) /it e,) art 231 a/in. (1); 

introduce lit. a_I la art. 60 pct. 1, /it a_I) 
la art. 61, /it a_I la art 64 a/in. (1), a/in. 
(10) şi (11)/a art. 69, art 69_1 - art. 69_3, 
cap. iii după art. 69_3, art. 72_1, a/in. 
(4,) i (5) la art. 79, a/in. (21)/a art. 110, 
art. 120_1, a/in. (13) - (19) /a art 133, /it. 
hi) la art 137 a/in. (1), lit h_I /a art. 154 
a/in. (1), /it. 1)/a art223 afro. (2); 

abrogă art 67 a/in. (3), art 68 a/in. (5) /it. 
1), art 74, art. 75, art 85 a/in. (5), art 110 
a/in. (7) - (13), art 116 a/in. (6), art. 130 
a/in. (5) şi (6), art. 131 afire. (5), art. 181, 
art 223 a/in. (1) /it n), art. 324 a/in. (4) /it 
a) 
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30 modificări prin O.U.G. or, 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 
Ordonantă de urgentă privind modificarea şi completarea unor 

' acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri flscal- 
bugetare 

aprobată cu modificări şi L. or. 30/2019 M. Of. or. 44/17 ian. 2019 
completări prin 

31 modificări prin L. or. 111/2018 M. Of. nr. 422/17 ma) 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii or. 227/2015 
privind Codul fiscal 

32,m0dif1cări prin L. nr. 145/2018 M. Of. or. 515/22 ion. 2018 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
or. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

33 modificări prin O.U.G, or. 63/2018 M. Of, or. 602/13 iu1.2018 
Ordonantă de urgentă privind compensarea unor creante 
reciproce între statul romăn şi persoanele beneficiare ale 
legilor din domeniul restituirii proprietătii, precum şi pentru 
prorogarea unuitermen 

aprobată cu modiiicări prin L. or. 40/2019 M. Of. nr. 187/8 mar. 2019 

34 modificări prin 

35 completat prin 

L. nr. 175/2018 M. Of. nr. 611/17 iul. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

L. or. 198/2018 M. Of. nr. 646/25 iul. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
To domeniul asigurării pentru accidente de muncă 

modifică art. 51 a/in. (4), art. 68 a/in. (1), 
art. 72 aline. (8), (9,) şi (40), art. 79 a/in. (1) 
şi (4), art. 82 a/in. (6), art. 102 a/in. (1), 
art. 106 a/in. (4), art 107 a/in. (5), art. 120 
a/in. (7), art. 123 aline. (3), (4), (5) şi (6), 
art. 132 a/in. (2), art 148 a/in. (2), art. 151 
aUn. (2)-(7), art. 170 a/in. (2) /it, a), art. 
174 a/in. (2), (3), (4), (5) şi (7), art. 174 
a/in. (13) /it a), art. 180 a/in. (3) şi art. 342 
a/in. (9) şi (10); 
introduce /it. d) la art. 22 a/in. (8), a/in. (3) 
la art. 42, a/in. (31)/a art. 48, a/ira. (1_1)-
(1_4) la art. 56, art. 681, a/in. (7) la art. 
82, a/in. (9) /a art. 106, a/in. (9) la art. 107, 
a/in. (10)/a art. 268, /it B la art. 364 a/in. 
(1) şi a/in. (‚4,)/a art. 484; 
abrogă art. 231 a/in. (2) şi tit/ul VI 
„Impozitul pe veniturile ob}inute din 
România de nerezidenji şi impozitulpe 
reprezentan/c/c frrmelor străine fnfninjate în 
Ronnânia", cap. IV„Modul de inrpozitare a 
venitu i/ar din econamii ob,tinute din 
România depersoanefi-ice re=idente in 
state nnennbre şi aplicarea sc%imbu/ui de 
informajii in legătură cu această categoric 
de venituri ", en art. 238-254 

nnodifncă art. 456 a/in. (1) /it t), art. 464 
a/in. (I) /it. t) şl art. 469 a/in. (1) lit b); 
introduce a/in. (6) la art. 456, a/in. (6) la 
art. 464 şi a/in. (6) /a art. 469 

modifică art. 456 alinr. (1) /it s), art 464 
aline. (4)/it s) şi art 469 a/in. (1,) /it c); 
introduce art. 294_1, a/in. (71,>/a art. 
460 şi a/in. (7_1) /a art 465 

termenul prevăzut /a art. 133 aim . (13) /it 
a), a/in. (14) /it a), a/in. (15) /it. a), art. 
151 a/in. (4) şi art 174 a/in. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 2018 

nnod<'jică /a 1 iarn. 2019 art. 291 a/in. (2) /it. 

~i 

introduce /it i) la art. 291 a/in. (2) 

introduce /it g) la art. 154 a/in?. (I) 
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36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 
Ordonan(ă de urgen(ă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acts normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 
completări prin . 

37 modificări prin 

38 modificări prin 

3e completat prin 

40 modificări prin 

L. nr. 276/2018 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018 
Legs pentru aprobarea Ordonantei de urgenlă a Guvernului 
nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare 

L. nr. 285/2018 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018 
Lege pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

L. nr. 354/2018 M. Of, nr. 1110/28 dec. 2018 
Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 
Ordonantă de urgen(ă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiliilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acts normative şi prorogarea 
unor termene 

modifică art 21 /it. b) şI c), art. 133 alt . 
(15), art. 291 alin. (3) lit b); 

introduce a/in. (8) Ia art 19, lit d)-fl la 
arc 291 a/in. (3); 

abrogă art 291 a/in. (2) /it d) iJ,) 

aprobă O. (1G.  nr. 3/2018 

nrodifrcă art. 453 lit. b) 

introduce nr. crt. 14 /a art. 105 a/in. (2) 

mod fică art. 76 a/in. (3) lit h), art 105 
a/in. (4), art 122 alin. (4) /it a) Şl c) şi a/in. 
(3), ar•t. 125 a/in. (4), art. 140, art. 142 /it. 
r), art. 146 altar. (5) şi (5_I), art. 168 a/in. 
(5_I), art. 170 a/in. (2) lit e), are 2203,_ 
art. 331 al/n. (6), art. 343 aria. (S), anew 
nit. 1 de la titlul VIII, 
introduce pct. S la art. 60, lit i) la art 76 

a/in. (3), a/in. (5) la art. 105, /it c) is art 
133 a/in. (15), a/in. (151)/a art. 133, art. 
138_1, /it, r) la art. 139 a/in. (I), a/in. 
(5_5) la art 146, /it r) la art. 154 a/in. (1), 
/it t) la art. 157 a/in. (1), /it. /) /a art 
220_4 a/in. (I), a/in. (4_I) la art. 2206,_
a/in. (3) /a art 491; 
abrogă art. 342 a/in. (5,l, (6) şi (11) -(13), 
art 343 a/in. (3) 

Prevederile capitolului IV se aplică lncepănd cu data de 1 ianuarie 2019. 

41 modificări prin L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgen(ă a Guvernului 
nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

aprobă cu modificări  şi cornpletări O.U.G. 
nr. 89/2018 şi modifrcă art 456 a/in. (1) /it. 

introduce /it g) -j) /a art 291 a/in. (3), 
a/in. (3) - (6) /a art 351, /it s) la art. 456 
a/in. (2), a/in. (3_1) la art 456 
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42 modificări prin 

43 rectificare 

L. nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 
Loge pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare 

RECTIFICARE 
M. Of, nr. 44/17 ian. 2019 

44 modificări prin O.U.G. nr. 15/2019 M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 
Ordonantă de urgentă pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 227/2019 M. Of, nr. 945/26 nov. 2019 

45 modificări prin L. nr. 60/2019 M. Of. nr. 296/17 apr:2019 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

46 modificări prin O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019 
Ordonantă de urgentă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative 

modifică art. 25 a/in. (3)/it b) pct. 3, art. 
25 a/in. (4) lit i), art 40_2 a/in. (1), (3), (4) 
şi (7), art 40_5 a/in. (4), art. 41 a/in. (7), 
art 56 a/in. (1_1), art. 56 a/in. (14)/it. b), 
art 68 1'alin. (7), art. 72 alit. (8), art. 82 
a/in. (6), art. 115 a/in. (1), are. 116 a/in. 
(1), art. 116 a/in. (2) lit a), art 123 a/in. 
(3) şi (4), art. 287 /it d), art. 291 al/n. (3) 
/it c) pct. 3, art 348 a/in. (1); 
introduce a/in. (4_1) la art. 25, /it e_1) la 
art. 53 a/in. (I), a/in. (6) la. art. 78, a/in. 
(12) la art. 101, /it in,) la art 114 a/in. (2), 
lit. c) la art. 116 a/in. (2), a/in. (31)/a art. 
116, art. 123_1, a/in. (7)-(10) la art. 130; 
abrogă art. 681 a/in. (8)-(11), art 72 a/in. 
(9), (10), (11,) şi (12), art. 79 a/in. (1), (2), 
(3), (4) $ (5), art 82 a/in. (7), art. 102 a/in. 
(1), (2) ,îi (3), art. 123 a/iaz. (5) şi (6) 

rectifcă art /38/ a/in. (1) 

prorogă pentru anu12019, termenu/ de 15 
mar-tie inc/usiv prevăzut pentru depunerea 
Dec/araliei unice privind bmpozitad pe venit 
5i contribu1iile sociale datorate de 
persoane/e /izice, până /a data de 31 iulie 
2019 inc/usiv; 
prorogă pentru an 1// 2019, termenul de 15 
martie inc/usiv pro văzutpentru plata 
inrpozihdui pe von it şi a cona•ibujiilor 
sociale obligatorii, datorate de persoanele 
frzice, până la data de 31 iulie 2019 
inc/us/v; prorogă pentrzr anul 2019, 
termenul de 31 rnartie inclusiv prevăzazt la 
art. art. 151 a/in. (24) până la data de 16 
august inc/usiv; prorogă pentrzc anal 2019, 
termenu/ de 15 martie inc/usiv prevăzut /a 
art. 133 a/in. (15) /it a) pen/ru acordarea 
bonifrcaţiei, până la data de 31 iu/ie 2019 
inc/usiv. 

modj că art. 266 a/in. (1) pct 28, art. 314 
a/in. (I) /it a) $ art. 314 alit. (3); 
introduce art. 274_1, a/in. (8) - (12) la art. 
278, lit. j9 la art 286 a/in. (1) 5i /it d) /a 
art. 319 a/in. (5) 

modifică tit/u/ soeţiunii a 10-a a cap. III 
fitter V art. 180 denumirea marginală, art. 
180 a/in. (2) şi (3), art 182; 
introduce /it s) la art 139 a/in. (1), /itc) la 
art 180 a/in. (1); 
abrogă art. 142 /itt) 
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47 modificări prin 

48 modificări prin 

as modificări prin 

50 modificări prin 

51 modificări prin 

52 modificări prin 

s3 'modificări prin 

s4 modificări prin 

5s modificări prin 

O.U.G. nr. 31/2019 M. Of. nr. 403/23 mai 2019 
Ordonanjă de urgenjă privind acordarea unor facilităji fiscale 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanjei de urgenjă a 
Guvernului or. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

O.U.G. nr. 35/2019 M. Of. nr. 427/30 mai 2019 
Ordonanjă de urgenjă pentru adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

O.U.G. or. 43/2019 M. Of. nr. 507/21 ion. 2019 
Ordonanjă de urgenjă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investijfiilor 

L. or. 156/2019 M. Of. or. 625/26 iul. 2019 
Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 

L. or. 172/2019 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 
Lege pentru modificarea Legii or. 227/2015 privind Codul fiscal 

L. or. 179/2019 M. Of. nr. 829/11 oct. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridical francizei, 
precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea or. 
227/2015 privind Codul fiscal 

modifică art. 291 a/in. (2) /it e); 
introduce lit k) la art. 291 a/in. (3) 

abrogă art. 122 a/in. (5) 

nvodifrcă art. 60 pct. 5 

modifică art. 25 a/in. (4) /it i) pct. 1 

modifică art 270 a/in, (3) lit b), art. 316 
a/in. (9) şi art. 316 a/in. (11) lit. h); 
abrogă art. 270 a/in. (4) /it c) 

modifică art 7pct 15 

L. or. 185/2019 M. Of. or. 848/18 oct. 2019 modifică art. 456 a/in. (1) /it s), art. 464 
Lege pentru modificarea Legii or. 227/2015 privind Codul fiscal a/in. (1) /it s) şi art. 469 a/in. (1) /it c) 
şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanja Guvernului or. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate To Romănia cu 
incepere de la 6 septembrie 1940 pănă la 6 martie 1945 din 
motive etnice 

L. or. 263/2019 M. Of. or. 1054/30 dec. 2019 modifică art. 146 alin. (8), art. 168 alin. (8) 
Loge pentru modificarea Legii or. 227/2015 privind Codul fiscal ş/ anexa nr. I tit/u/ VIII nr. crt. 10-12; 

abrogă art 146 a/in. (5_1)-(5_5), art 168 
a/in. (5 1) 

O.U.G: it 89/2019 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019 

Ordonanjă de urgenjă pentru modificarea art. 51  1 alin. (1) şi 
(4) din Ordonanja de urgenjă a Guvernului or. 111/2011 
privind comunicajiile electronice şi modificarea unor acte 
normative 

5e modificări prin O.U.G. or. 1/2020 M. Of. or. 11/9ian.2020 
Ordonanjă de urgenjă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

modifică art 343 a/in. (5) şi anexa fir. I de 
la titlul VIII - AceS şi alto tare speciale 

modifică art. 342 a/in. (1) fi (2) începănd 
cu anal 2020. 
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57 modificări prin O.G. or. 612020 M. Of. or. 72/31 ian. 2020 
Ordonanjă pentru modificarea şi completarea Legii or. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea 

' unor măsuri fiscal-bugetare 

58 modificări prin O.U.G. or. 29/2020 M. Of, or. 230/21 mar. 2020 

Ordonantă de urgen(ă privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare 

59 modificări prin L. nr. 32/2020 M. Of, nr. 271/1 apr.2020. 
Lege privind aprobarea Ordonan(ei de urgentă a Guvernului 
nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
96/2000 privind organizarea şi func(ionarea Băncii de Export-
Import a Romăniei EXIMBANK - S.A., precum şi a Ordonantei 
Guvernului or. 6/2019 privind instituirea unor facilităji fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii or. 227/2015 privind 
Codul fiscal 

eo modificări prin O.U.G. nr. 48/2020 M. Of, or. 319/16 apr. 2020 

Ordonantă de urgensă privind mole măsuri financiar-fiscale 

51 modificări prin  O.U.G. nr. 69/2020   M. Of. or. 393/14 mai 2020 

Ordonan(ă de urgenjă pentru modificarea şi completarea Legii 
or. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale 

62:completat prin O.U.G. or. 70/2020 M. Of. or. 394/14 mai 2020 

Ordonan(ă de urgen(ă privind reglementarea unor măsuri, 
începănd cu data de 15 mai 2020, 1n contextul situaSiei 
epidemiologice determinate de răspăndirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educatiei na)ionale or, 1/2011, precum şi a altar 
acte normative 

aprobată cu modificări şi L. or. 179/2020 M. Of. or. 755/19 aug. 2020 
completări prin 

63 modificări prin L. nr. 68/2020 M. Of. or 443/26 mai 2020 
Loge pentru modificarea art. 456 elfin. (1) lit. h) din Legea or. 
227/2015 privind Codul fiscal 

rnodifică art. 13 al/n. (2) lit j), art. 40_6, 
art 267 al/n. (2) şi (3), art 294 a/in. (2) lit 
a), art. 324 alin. (4) şi (5), art. 325 a/in. (2); 
introduce lit j) şi g) /a art. 13 a/in. (1), pct. 
4_1 la art 40_1, pct. 11-13 /a art. 40_1, 
art. 40_7-40_10, art. 270_1, al/n. (9) - (11) 
La art. 275, al/n. (2_i) la art. 294, al/n. (6) 
şi (7) la art. 321, a/in. (1 1) la art. 325; 
abrogă art 337 al/n. (2) /it. f) şi g), 

suspendă aplicarea art. 324 a/in. (4)-(6) 
până la data de 31 dec. 2022 

br anal 2020, termenul de 31 martie 
inc/ash', prevăzut la art. 462 a/in. (1), art. 
467 a/in. (I) şi Ia art. 472 al/n. (1) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inc/ash'; 
in anal 2020, termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art 462 al/n. (2), art. 
467 al/n. (2) şi art 472 al/n. (2), pentru 
acordarea bonficaliei stabil/te de consiliul 
local, se prorogă până la data de 30 iunie 
inc/ash'. 

modifică art 25 al/n. (4_1), 
introduce pct. 481a art 7i /it 1) la art 13 
a/in. (2) 

nzodUîcă art 437; 
introduce al/n. (S) la art. 56, /it u) la 
art 76 al/n. (4), lit, u) la art 142; 

modifică art 121, art 151 altn. (22) - (24), 
art 168 a/in. (5), art. 174 a/in. (22), art. 
316 a/in. (9); 
introduce lit. f 1) Ia art. 153 al/n. (1), art. 

157_1, al/n. (ii,) şi (12,) la art. 168, a/in. 
(23) ş/ (24)/a art. 174; 
abrogă art. 151 al/n. (26) 

introduce alin. (11) /a art. 25 

• rnodifică art. 456 a/in. (1) /it h) 
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64 completat prin L. or. 104/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 
Loge pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

introduce /it. e) la art. 60 pct. 1 

66 completat prtn 

66 modificări prin 

67 modificări prin 

6e completat prin 

69 modificări prin 

70 modificări prin 

L. or. 131/2020 M. Of. nr. 623/15 iuL 2020 
Loge pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 
217/2016 privind diminuarea risipei alimentare 

L. or. 153/2020 M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activită(i 

L. or. 155/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altar acte normative 

O.U.G. nr. 181/2020 M. Of. nr. 988/26 oct. 2020 
Ordonantă de urgentă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene 

introduce /it. d) la art. 270 a/in. (8) 

modified art 118 a/in. (2) lit b), 
introduce lit t) /a art 25 alit;. (4), a/in. 
(1_6) ri (1_7) la art 56, a/in. (11)/a art 
123; 
abrogă art 53 a/in, (3) 

neodt 2eă art. 137 a/in. (1) /it b); 
introduce pet 6 /a art. 60, Ittj) la art. 122 

a/in. (4), /it d) la art. 319 al/n. (10), altn. 
(1_I) la art 321 

introduce alin. (42)/a art 68, Zit. v) /a art 
76 a/in. (4) şi /it 1) la art 142 

L. nr. 230/2020 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 modifică art 456 a/in. (4) ş/ art. 464 a/in. 
Loge pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (4) /a data de 1 ianuarte 2021 

L. nr. 239/2020 M. Of. or. 1041/6 nov. 2020 
Loge pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal 

modifică art 25 al/n. (3) 11th) pct. 2 ş/ a/in. 
(9), art. 28 a/in. (3) /it lx) şi i), art 62 /it. 
o_I), art. 68 a/in. (4_I); 
introduce pct. 2_1 /a art. 25 a//ti. (3) /it b), 

lit. i_I) $ l_2) la art 25 al/n. (4), /it v) la 
art. 76 a/in. (4) 

Ti modificări prin L. nr. 241/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 modifică art 459 a//n. (1) 
Loge pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal 
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