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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii 

nr.227/2015 privind Codul fiscal

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea Legii 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, (b515/03.11.2021), transmisă de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/5457/08.11.2021 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D1006 din 09.11.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul ait.2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, r^ublicată şi ait46 

alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul acordării posibilităţii ca persoanele 
fizice de a direcţiona o sumă reprezentând până la 3.5% din impozitul 

pe venit datorat către întreprinderile sociale de inserţie.
2. Menţionăm faptul că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
3. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) 

din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este 

Senatul.
4, Potrivit art.4 alin.(l) din Legea nr.227/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, '‘Prezentul cod se modifică şi se completează 
prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la 

publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea Sub acest 
aspect, este necesară introducerea unui nou articol, art.II, conţinând 
dispoziţia referitoare la data intrării în vigoare a legii, cu luarea în 

considerare a prevederii mai sus citate. Consecutiv, actualul articol unic 
va deveni art. I.



5. Pe plan redacţional şi sub aspectul respectării normelor de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, prevăzute de 
Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, formulăm următoarele observaţii şi propuneri:

a) la titlu, pentru raţiuni de ordin gramatical, prepoziţia simplă 

„Pentru” va fi redată cu literă iniţială mică;
b) la actualul articol unic, pct.l partea dispozitivă, având în 

vedere caracterul exclusiv modificator al soluţiei legislative expuse în 

partea introductivă, precum şi pentru evitarea repetării informaţiei 
normative din antecedenţa textului, sintagma „se modifică şi va avea 

următorul cuprins” va fi înlocuită cu formularea „va avea următorul 
cuprins”.

Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similare din actuala 
propunere legislativă.

Cu referire la textul preconizat pentru teza a doua din cadrul 
lit.e), remarcăm lipsa legăturii tematice faţă de conţinutul tezei întâi din 
cadrul aceleiaşi litere, fiind necesară plasarea acesteia în cadrul lit. b), 
în următoarea redactare: Unităţile locale de cult prevăzute la
art.l3 alin.(2) lit.l) nu au obligaţia îndeplinirii acestei condiţii, în ceea 
ce priveşte declaraţia anuală de impozit pe profit”.

De asemenea, în ceea ce priveşte paragraful al doilea din cadrul 
lit.e), referitor la înscrierea întreprinderilor sociale de inserţie în 
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri 
fiscale, apreciem că acesta ar trebui să facă obiectul unei dispoziţii de 
completare a Legii nr.227/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare. In măsura preluării acestei observaţii, titlul şi partea 

introductivă a actualului articolul unic vor fi reconsiderate, în sensul 
precizării, sub aspectul obiectului de reglementare, şi a completării 
actului normativ de bază.
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ăîao£EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 547/23 iul. 2015L. nr. 207/2015

Lege privind Codul de procedură fiscală

promulgată prin D. nr. 659/20151 iM. Of. nr. 547/23 iul. 2015
Decret privind promulgarea Legii privind Codui de procedură 
rtscală

2 modificări prin O.U.G. nr. 50/2015 ;M. Of. nr. 817/3 nov. 2015 modifică ari. 49 alin. (I) Ut. b), aii. 107 
Ordonanţă de urgentă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (6). art. 138 alin. (5). an. 167 alin. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind (]2), art. 235 alin. (I). ari. 272. art. 336 
Codul de procedură fiscală alin (I) Ut i)-

aprobată cu modificări şi L. nr. 358/2015 
completări prin

M. Of. nr. 988/31 dec. 2015

introduce alin. (3) - (5) la art. 71. Ui. n) la 
art. 194 alin. (1). alin. (12) la art. 195, alin. 
(6) la art. 208, alin. (2^1) şi (2_2) la an. 
220. alin. (2) la ari. 347, alin. (4)-(ll) la 
art. 352:

în tot cuprinsul cap. 1 a! titlului X. 
termenul "precauţie" se înlocuieşte cu 
sintagma "diligenţâ fiscală ", sintagma 
„ordin comun a! ministrului dez\’ollării 
regionale şi administraţiei publice şi al 
ministrului finanţelor publice" din 
cuprinsul art. 11 alin, (9). art. 24 alin. (3) 
Ut. b). art. 26 alin. (9) Ut. b). ari. 46 alin. 
(8). art. 47 alin. (9), art. 79 alin. (5), art. 80 
Ut. b). art. 101 alin. (2) Ut. b). art. 150 alin. 
(5) Ut. b). art. 153 alin. (3) Ut. b). art. 154 
alin. (2) Ut. b), art. 164 alin. (6) Ut. h). art. 
247 alin. (5) Ut. b), art. 253 alin. (6) Ut. b) 
şi art. 342 alin. (2) se înlocuieşte cu 
sintagma „ordin a! ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice, cu 
avizul Ministerului Finanţelor Publice "

3 modificări prin O.U.G. nr. 13/2016 M. Of. nr. 368/12 mai 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut 
la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală 

aprobată prin L. nr. 214/2016

termenul prevăzut la art. 62 alin. (3) se 
prorogă până la data de 31 august 2016

M.Of. nr. 910/11 nov. 2016

* imodificări prin L. nr. 214/2016 iM. Of. nr. 910/11 nov. 2016 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 
alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală

aprobă O.U.G. nr. 13/2016
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5 modificări prin O.U.G. nr. 84/2016 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul financiar-fiscal

aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017

modifica an. 54. ari. 92 alin. (5), (6) fi (S). 
an. 103 alin. (1). art. 163 alin. (11). ari. 
165 alin. (3) Iii. b). an. 213 alin. (13), an. 
220 alin. (2_1) fi (4). art. 229, ari. 236 
alin. (4) şi (7). art. 257 alin. (2). ari. 272 
alin. (l)-(5), art. 286 lii. i) şi an. 306 alin.

M.Oi. nr. 313/2 mai 2017

(S):
introduce alin. (5_1) la ari. 92. alin. (11_J)- 
(Jl_12) la art. 163. alin. (9) şi (10) la an. 
169. alin. (6) la art. 235. Iii. n)-ş) la ari.
286. an. 291J. 291 _2. alin. (6) şi (7) la 
an. 303 şi an. 306_1; 
abrogă an. 247 alin. (7). an. 250 alin. (4) 
Ut.!), an. 291 alin. (5) şi an. 306 alin. (4)

6 modificări prin L. nr. 82/2017 IM. Of. nr. 313/2 mai 2017 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului 
nr. 84/2016 pentoi modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul financiar-fiscal

aprobă cu modificări O.U.G. nr.84/2016 şi 
modifică art. 220 şi art. 236 alin.(4)

r modificări prin M. Of. nr. 438/13 iun. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentai modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobată prin L. nr. 255/2017

O.U.G. nr. 42/2017 modifică art. 286 Ut. i). an. 303 alin. (7). 
art. 306 aUn.(3);

M.Of. nr. 1011/20 dec. 2017 introduce art. 291 _3. alin. (6) • (8) la ari. 
299, alin. (8) la art. 303, alin.(4) la art. 304, 
Ut. u) şi v) la art. 336 alin. (1), Ut. I) şi m) la 
art. 336 aUn.(2), anexa nr. 3.
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8 modificări prin O.G. nr. 30/2017 M. Of. nr. 708/31 aug. 2017
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

aprobată cu modificări şi L. nr. 150/2018 
completări prin

modifică ari. S alin. (4). ari. 11 alin. (3) lit. 
d). ari. 47, ari. 67 alin. (1). art. 82 alin. (2) 
şi (6), art. 83 denumirea marginala, art. 85 
alin. (1), art. llâalin. (1). ari. 117 alin.
(2) . art. 134 alin. (4). art. 138, art. 139 Ut. 
1), art. 140 alin. (6), art. 141 alin. (1) 
partea introductivă, art. 144, ari. 145 alin.
(3) . art. 150 alin. (1), art. 153 alin. (3) lit. 
a), art. 157 alin. (2) Ut. a), art. 157 alin.
(3) , art. 158 alin. (5), art. 163 alin. (2) la 1 
ianuarie 2018, art. 165 alin. (9), ari. 168 
alin. (12), art. 171 alin. (1). art. 174 alin.
(4) Ut. h), art. 176 alin. (4). art. 184 alin. 
(1), art. 186 alin. (4). art. 191 alin. (4) şi 
(6). art. 193 alin. (3) lit. c), art. 194 alin.
(1) lil. e), art. 195 alin. (1) Ut.f). art. 195 
alin. (7), ari. 200 alin. (1), art. 201 
denumirea marginală, art. 204, art. 206 
alin. (3) lit. d), an. 206 alin. (6), art. 208 
alin. (1). art. 211 lit. b), ari. 212 alin. (2), 
art. 213 alin. (2) şi (8), art. 214 alin. (1), 
art. 217 lil. d). art. 233 alin. (1) lit. d), art. 
236 alin. (2), (7) şi (12). an. 238 alin. (7), 
art. 239 alin. (1) Ut. g), ari. 240 alin. (2), 
art. 242 alin. (1), (5), (8) - (10), art. 247 
alin. (3) lit. d), ari. 250 alin. (2) şi (14), ari. 
253. art. 254 alin. (1) - (3) şi (5). art. 255 
alin. (2), art. 264 alin. (1), art. 265 alin.
(1), art. 276 alin. (5), art. 278 alin. (3) şi 
(4), art. 279 alin. (3) şi (4), art. 281 alin.
(3) şi (5). art. 336 alin. (1) lil. g) şi s), art. 
342 alin. (3). art. 343;

M. Of. nr. 523/26 iun. 2018

introduce alin. (5) şi (6) la art. 2. alin. (3) 
la art. 23, lit. d) la ari. 25 alin. (1), alin. 
(2_1) la ari. 25, alin. (5) la art. 32, alin. (4) 
la an. 36. alin. (3) la art. 50. alin. (2) şi (3) 
la art. 80 la 1 ianuarie 2018, alin. (4) la 
art. 83 la 1 ianuarie 2018, alin. (5) la art. 
83, alin. (7) la art. 85, alin. (1_1) la ari. 92, 
alin. (6) la art. 103, lil.,f) la art. 141 alin. 
(1), alin. (4) la art. 151, alin. (4) la an.
155, lit. d) la art. 156 alin. (2), alin. (4) la 
an. 156. lil. d) şi e) la art. 157 alin. (2). 
alin. (3) - (9) la art. 160, alin. (5_1) şi 
(5_2) la ari. 173, alin. (4) la an. 175, alin. 
(12) la art. 181, alin. (2_1) la art. 192, alin. 
(7_1) la art. 193, alin. (24) la art. 193, lit. 
m_l) ta art. 194 alin. (1), alin. (8_î) la art. 
195, alin. (11_!) la art. 195, alin. (4) la art. 
199, alin. (7) şi (8) la art. 207, alin. (2_1) 
la art. 213, alin. (8_1) la art. 213, alin. (2) 
la ari. 217, art. 227 _1, alin. (7) la art. 230, 
alin. (2_1) şi (2_2) la art. 233, alin. (3_1) 
la an. 247, alin. (14_1) la art. 250, alin. (6) 
la art. 257, alin. (1 _1) la art. 265, alin. 
(4_J) la art. 266, alin. (8) şi (9) la art. 266, 
cap. XII_1, după art. 266, cu art. 266_1 -
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266_5. Iii. e) la ari. 278 alin. (2). alin. (6) 
la ari. 278. cap. IU. dtipâ ari. 335. cu art. 
335J - 335J. alin. (3J) an. 336 la 1 
ianuarie 2018. alin. (3-2) la an. 336 la 13 
septembrie 2017. alin. (5) la an. 342:

abroga an. 163 alin. (8) la 1 ianuarie 2018

9 modificări prin L. nr. 255/2017 M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2017 pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură Escală

aprobă O.U.G. nr. 42/2017

10 modificări prin M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017 
Ordonanţă de urgenţă pentnj prorogarea unui termen 

aprobată prin L. nr. 181/2018

O.U.G. nr. 113/2017 prorogă lennenul privind plata în contul 
unic a creanţelor fiscale administrate de 
organul fiscal central (prcv.la art. 163 alin. 
(2)) până la 1 iulie 2018

M.Of. nr. 627/19 iul. 2018

11 completat prin L. nr. 30/2018 M. Of. nr. 49/18 ian. 2018
Lege pentru completarea ari. 30 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură Pscală

introduce alin. (3_1) la an. 30

12 completat prin M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri ftscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

O.U.G. nr. 18/2018 introduce alin. (1 _1) şi (l_2) la an. 103

M.Of. nr. 515/22 iun. 2018

13 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 IM. Of. nr. 291/30 mar. 2018 modifică art. 169 alin. (4) şi art. 206 alin. 
(2) Iii. a) şi alin. (3);Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 

acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- introduce alin. (3_1) la an. 186, alin. (3) şi 
bugetare apn,

(2J) la an. 197aprobată cu modificări şl L.nr. 30/2019 
completări prin

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

1“ modificări prin L.nr. 150/2018 IM. Of. nr. 523/26 iun. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică art. 165 alin. (2) şi aii. 204; 
introduce Ut. c) la an. 160 alin. (3)

15 modificări prin O.U.G. nr. 71/2018
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului de 
administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi 
al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de 
contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2016 la data de 1 
noiembrie 2018

aprobată prin L. nr. 10/2019

M. Of. nr. 625/19 iul. 2018 prorogă termenul prevăzut la an. 11 din L. 
nr. 30/2018până la data de 1 noiembrie 
2018

M. Of. nr. 23/9 ian. 2019
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16 modificări prin L. nr. 181/2018 M. Of. nr. 627/19 iul. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

aproba O.U.G. nr. IlS/2017

ir modificări prin L.nr. 203/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018 modifică art. 226 alin. (7)
Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a 
jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la ari. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modifîcările şi completările ulterioare, se abrogă.

18 modificări prin L. nr. 212/2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative

M. Of. nr. 658/30 iul. 2018 modifică ari. 272 alin. (2) • (5)

19 modificări prin O.U.G. nr. 88/2018 M. Of. nr. 840/2 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul insotventei şi a altor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 113/2020 M. Of. nr, 600/8 iul. 2020 
completări prin

modifică an. 264 alin. (5); 
introduce art. 264 1

20 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscai-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

IM. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 modifică art. 194 alin. (1) Ut. e). ari. 195 
alin. (1) - (5). art. 200 alin. (I); 
introduce ari. 62_1. alin. (8_2) la ari. 195

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

21 modificări prin L. nr. 30/2019 'M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri ftscal* 
bugetare

modifică an. 47 alin. (16). art. 157 alin. 
(3). aii. 162 alin. (1). ari. 210 Iii. a), an. 
230 alin. (1) ^i (2). art. 233 alin. (2J) şi 
(3). ari. 235 alin. (6). ari. 263 alin. (1): 
introduce alin. (5)-(13) la an. 7, alin. 
(16_1) şi (16^2) la art. 47. Ut. b_l) la an. 
157 alin. (2). art. 230_1

22 admisă excepţie D.C.C. nr. 72/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 332/2 mai 2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionatitate a dispoziţiilor art. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură ftscală

an. 350 alin. (1)

23 admisă excepţie D.C.C. nr. 72/2019 
de neconst. prin

IM. Of. nr. 332/2 mai 2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionatitate a dispoziţiilor art. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

. .Untagma "care con.^tituie mijloace de 
probă" din cuprinsul art. 350 alin. (3) cu 
referire la alin. (!)

2“ modificări prin D.C.C. nr. 72/2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

M. Of. nr. 332/2 mai 2019 suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
350 alin. (1) şi (3) (termenul se împlineşte 
la 17 iunie 2019) după care operează 
prevederile ari. 147 din Consiiiuţie
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25 modificări prin L. nr. 129/2019 M. Of. nr. 589/18 iul. 2019
Lege pentru prevenirea şi combaterea spâlărti banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică ari. 6J alin. (4); 
introduce ari. 62 1

26 modificări prin O.G. nr. 19/2019 M. Of. nr. 694/22 aug. 2019 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

aprobată cu modificări şi L. nr. 127/2021 
completări prin

modifică denumirea titlului IX; 
introduce denumirea capitolului} 
..Procedura amiabilă in baza acordurilor 
sau conveniiilorpentru evitarea/eliminarea 
dublei impuneri şi in baza Convenţiei 
90/436/CEE privind eliminarea dublei 
impuneri in legătură cu ajustarea 
profiurilor intreprinderilor asociate" după 
denumirea titlului JX şi capitolul II 
.. Procedura amiabilă pcnint 
evitarea/eliminarea dublei impuneri in baza 
Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului 
privind mecanismele de soluţionare a 
litigiilor fiscale în Uniunea Europeană " cu 
an. 283 1-283 19

M. Of. nr. 476/7 mai 2021

22 admisă excepţie D.C.C. nr. 581/2019 
de neconst. prin

M. Of. nr. 40/21 ian. 2020
Decizia nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (6) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, in redactarea 
anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 pri\4nd 
Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

art. 213 alin. (S). in redactarea anterioară 
modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 
30/2017pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

26 admisă excepţie D.C.C. nr. 581/2019 
de neconst. prin

'M. Of. nr. 40/21 ian. 2020
Decizia nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, tn redactarea 
anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

suspendă pentni 45 de zile dispoziţiile an. 
213 alin. (8). astfel cum au fost modificate 
prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentiv modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală (termenul se împlineşte Ia 5 martie 
2020). după care operează prevederile art. 
147 din Constiiuţie

29 modificări prin O.G. nr. 5/2020
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

aprobată cu modificări prin L. nr. 123/2021 M. Of. nr. 476/7 mai 2021

M. Of. nr. 68/31 ian. 2020 modifică, la data de 3 februarie 2020, ari. 
25 alin. (!) Ut. h), denumirea marginală a 
art. 164. art. 230 alin. (5). art. 233 alin.
(3). ari. 236 alin. (9) Ut. a), ari. 236 alin. 
(13). (16) şi (17) şi art. 336aUn. (!) Ut. k): 
modifică, la data de I iulie 2020. ari. 286 
Ut. i) pct. 1 şi 3. an. 286 Ut. p). art. 303 
alin. (7) şi art. 306 alin. (3); 
introduce, la data de 3 febniarie 2020. alin. 
(7) şi (8) la an. 164 şi alin. (20) şi (21) la 
art. 236;
introduce, la data de I iulie 2020. Ut. t)-y) 
la art. 286, art. 291 jf. Ut. w) şix) la an. 
336 alin. (1). Ut. n) şi u) la art. 336 alin. (2) 
şi anexa nr. 4
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prin' O^U.G. nr. 24/2020' |M. Of. nr. 107/12 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şl pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifica art. J36. art. 137 alin. (2) şi aii. 
336 alin. (1) Ut. g)

/o'u.G’. nr. 107/2020 _ ' ,ţ^l.“6f.'nr. 579/1 luV. 2020 prorogă termenele prevăzute la ari. 291 j! 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. II din Ordonanţa alin. (l), alin. (3), alin. (JO) şi alin. (21) 
Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şl pentru 
prorogarea unor termene

aprobată prin ' L nr. 35/2021 M. Of. nr. 263/17 mar. 2021

iM. Of. nr.'eoO/sTul 2020'
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul insolvenţel şi a altor acte normative

32 .modificări prm _ L. nr. 113/2020 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 8S/20J8 şi modifică art. 264_I alin. (1). 
(2) şi (3) şi (5):
introduce alin. (3_l) şi (6) la an. 264^1

33modificări prin O.U.G^nr. 111/^020 modifică an. 61: 
introduce art. 61 1

iiM. Of. nr. 620/15 iul, 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. 
(5) din Legea nr. 237/2015 pri\rind autorizarea şl 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

aprobată cu modificări şi L. nr. 101/2021 
completări prin

M. Of. nr. 446/27 apr. 2021

începând cu data Intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Registrul beneficiarilor reali al societăţilor 
ţinut la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului devine Registrul beneficiarilor reali.

J introduce art. 70_1completat prin Q.U.G. nr. 153/2020 _ JM. Of._nr^817/4_sep. ^020
Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri fiscale de 
stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şl 
pentru completarea unor acte normative

Consiliul Legislativ - 24 noiembrie 2021 Pag. 7 din 9



35 modificări prin L. nr. 295/2020 iM. Of. nr. 1266/21 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare

modifica ari. ]pci. 3i. an. 7 alin. JO. an.
J} alin. (3) Iii. d). an. II alin. (JO). ari. IS 
alin. (3). ari. 23 alin. (3), ari. 54. an. 59 
alin. (3), ari. 62 alin. (5). ari. 71 alin. (5). 
an. S2 alin. (!) IU. e), ari. 83 alin. (4) f (5), 
an. 85 alin. (3). ari. 98 Iii. d). an. 126 a/in. 
(2). an. 127 alin. (!) Iii. h) şi alin. (2). (5) şi 
(6). an. 128 alin. (!) şi (2), an. 130 alin.
(2). an. 131 alin. (!) şi (2) şi panea 
introduciivă a alin. (4). an. 135 alin. (5), 
ari. 140 alin. (3) şi (6). ari. 145 alin. (I). 
an. 158 alin. (4). ari. 160 alin. (I). ari. 168 
alin. (12). ari. 173 alin. (3). ari. 181 alin.
(J). alin. (2) partea introductiva şi alin. (7) 
şi (8). an. 184 alin. (7). art. 193 alin. (2).
(1!) şi (J8). an. 194 alin. (!) Ut. c). an. 195 
alin. (2). (5) şi (II). art. 199 alin. (1). ari. 
203 alin. (I). ari. 206 alin. (2) Ut. c). ari.
211 Iii. b), an. 212 alin. (2). an. 213 alin. 
(13). an. 214 alin. (1). ari. 217 alin. (!) IU. 
d), an. 226 alin. (I) şi (8). an. 241, art. 249 
alin. (1) Ut. h). art. 250 alin. (14). ari. 255 
alin. (2). art. 268 alin. (2). art. 269 alin.
(2) . an. 270 alin. (3). an. 272. an. 274 
alin. (5). art. 276 alin. (5). an. 281 alin.
(4). art. 336 alin. (3) şi an. 338 alin. (3): 
introduce alin. (6__1) la art. II. IU. c) la ari. 
18 alin. (5). alin. (4) la art. 23. Ut. d)-g) la 
ari. 49 alin. (I). alin. (7) şi (8) la art. 65, 
alin. (2) la an. 76. alin. (12) la art. 82, alin.
(3) la an. 86. Ut. e) la art. III alin. (2). 
alin. (2_l) şi (2_2) la art. 126. Ut. (ij) la 
ari. 127 alin. (1). alin. (8). (9) şi (10) la an. 
127. alin. (2_1) la art. 128. an. }37_l, alin. 
(5_1) şi (6_I) la an. 140. alin. (5_l) la ari. 
159. alin. (9J) la art. 167. ari. 170J. alin. 
(3_}) la an. 173. alin. (2_1) şi (13) la art. 
181. alin. (5) la art. 182. alin. (9_1). (18J)- 
(18 J) şi (25) la art. 193. alin. (JIJ) şi 
(ll_3) la art. 195. alin. (2) la an. 219. alin. 
(5_I) şi (7)-(9) la art. 235. Iii. d_l) la an. 
250 alin. (4). alin. (11_l)-(l l_5) Ia an.
263. alin. (4_1) la art. 265, alin. (4^1) la 
an. 279. alin. (3J) la ari. 281, an. 281J 
şi alin. (2_l) la an. 283:
abroga ari. 137 alin. (4)

Prevederile art. 270, 272 şi 274 din Legea nr, 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I. se aplică în termen de 6 luni de la data publicării 
în Monitorul Oftcial al României, Partea I. a prezentei legi.

M. Of. nr. 476/7 mai 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

36 modificări prin L. nr. 123/2021 modifică art. 291 _4 alin. (13) şi (15) şi 
anexa nr. 4

3r modificări prin L.nr. 127/2021 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

M. Of. nr. 476/7 mai 2021 modifică art. 283_3 alin. (6) Ut. d) şi Ut. e) 
pct. 2, art. 283_7alin. (I). an. 283_Salin. 
(7). art. 283_9 alin. (5), art. 283_13 alin. 
(4) şi art. 283_15 alin. (!) şi (4): 
introduce alin. (1 _1) şi (I_2) la ari. 283_7. 
alin. (6) la ari. 283_7 şi alin. (5) şi (6) la 
an. 283 15
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35 rectificare IM. Of. nr. 527/20 mai 2021 rectifică partea a ll-a a anexei nr. 4
RECTIFICARE

39 modificări prin O.U.G. nr. 51/2021 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021 
Ordonantâ'de urgentă privind prorogarea termenelor 
prevăzute la art. II pct. 9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri 
Hscal-bugetare

Tennenul de aplicare a pre\’ederihr art. 
270, 272 şi 274 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fi.Kcală. cu 
modificările şi completările ulterioare, 
astfel cum au fost modificate prin art. I din 
Legea nr. 295/2020, se prorogă până la 
data de I octombrie 2021

Termenele prevăzute la art. II pct. 9 şl art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscaM^ugetare, publicată în 
Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 1266 din 21 decembrie 2020, se prorogă până la data de 1 octombrie 
2021.

“0 modificări prin O.G. nr. 11/2021 M. Of. nr. 832/31 aug. 2021
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea 
unor măsuri fiscale

modifică ari. 1 pct. 19. art. 11 alin. (6_1). 
art. 55 alin. (1), art. 70_} alin. (1), art. S3 
alin. (5). art. 105 alin. (6) Ut. b). art. 113 
alin. (2) Ut. b). art. 157 alin. (2) Ut. c). art. 
164 alin. (2) şi (7). art. 169, art. I70J 
alin. (2). art. 213 alin. (8), ari. 235 alin. 
(2). art. 263 alin. (5): 
introduce alin. (4^1) la art. 8. art. 33_1, 

alin. (2_1) la art. 55. ari. 59_1. alin. {l_l} 
la art. 69. alin. (I_l) şi (l_2) la ari. 79. 
alin. (9_1) la aii. 92. alin. (5) la art. 129, 
Ut. a_l) la an. 157 alin. (2). Ut. e) la art. 
184 alin. (6). art. I84_l. Ut. o) la art. 194 
alin. (!), cap. 1V_1 cu ari. 209_1‘209_14. 
alin. (8) şi (9) la aii. 247. aii. 337_1

41 modificări prin O.U.G. nr. 107/2021 ■M. Of. nr. 935/30 sep. 2021 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea articolului unic din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2021 privind 
prorogarea termenelor prevăzute la ari. II pct. 9 şi art. III din 
Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi 
aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

prorogă termenul de aplicare a prev. aii. 
270. 272 şi 274, astfel cum au fost 
modificateptin L. nr. 295/2020. până la 
dala de 31 martie 2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 688/10 sep. 2015L. nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

1 promulgată prin D. nr. 718/2015 M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal

2 completat prin M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L, nr. 112/2016 
completări prin

O.U.G. nr. 41/2015 introduce Ut. g) la ari. 495

M, Of. nr. 408/30 mai 2016

3,modificări prin O.U.G. nr. 50/2015 M. Of. nr. 817/3 nov. 2015 modifică art. 15 alin. (I) Ut. h), ari.. 43 
alin. (2), art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1), 
art.52 alin. (1). art. 68 alin. (4) Iii. k), art. 
68 alin. (7) lit. d) , art. 76 alin. (3) Ut. g), 
art. 78 alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (7) 
prima teză, art. 101 alin. (9), art. 125 alin.
(1) lit. c), art. 137 alin. (2), art. 148 alin.
(4) lit. b). art. 151 alin. (6), art. 153 alin.
(2) . art. 157 alin. (2), art. 183, art. 185 
alin. (2). art. 187 alin. (1) lit. j), ari. 187 
alin. (2), an. 193 alin. (2), art. 195 alin.
(2). art. 202, art. 204 alin. (2). art. 207 
alin. (4), art. 210 alin. (2), an. 212 alin. 
(2). art. 224 alin. (4) lit. b). art. 470 alin. 
(7). art. 471 alin. (2) şi (3). art. 474 alin.
(7) lit. a), art. 475 alin. (3) şi (5), art. 481 
alin. (2) lit. a), art. 485 alin. (1) lit.j). art. 
494 alin. (6) şi (12), art. 495 lit. a), b), c) şi

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări şi L. nr. 358/2015 
completări prin

M. Of. nr. 988/31 dec. 2015

d):

introduce alin. (5) şi (6) la art. 51, alin. (8) 
la art. 133, lit. d) la art. 141, lit. g) la alin. 
(2) al an. 291, alin. (4_1) la art. 493;

abrogă art. 43 alin. (6). art. 97 alin. (9),

•' modificări prin _ O.U.G. nr. 57/2015 M.Of. nr. 923/11 dec. 2015 modijică art. 153 alin. (1) lit. m), art. 160 
alin. (1), art. 168 alin. (9) şi art. 254Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fscal-bugetare
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5 modificări prin L. nr. 358/2015 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică ari. SO alin. (2) Hi. d). ari. 10] 
alin. (9). an. 168 alin. (7). an. 224 alin.
(5) . an. 263 lit.f. an. 307 alin. (6). an. 
331 alin. (2) Iii. g). ari. 360 alin. (6), an. 
36], an. 402 alin. (10) şi (li), an. 403 
alin. (2). an. 404 alin. (2) şi (5). an. 406 
alin. (1) Iii. h). an. 409 alin. (2). an. 410 
alin. (]), an. 412 alin. (SJ, an. 432 alin. 
(]). an. 434, an. 435 alin. (3), (4) şi alin. 
(9) Ut. a), an. 455 alin. (2) şi (4). an. 457 
alin. (3). ari. 458 alin. (1) Ut. a), an. 460 
alin. (6). ari. 461 alin. (6). (}l)şi (12), an. 
462 alin. (5). art. 463 alin. (2) şi (4). ari. 
466 alin. (S) şi (9). art. 467 alin. (5): 
introduce Ut. g_J) la alin. (2) a! art. 13. 
alin. (J}) la art. 26, alin. (4) la art. 223, 
alin. (7) la an. 331. Ut. e) la alin.(6) a] an. 
362. alin. (4_1) şi (5_J) la ari. 455. alin.
(6) la ari. 462, alin. (4_]) şi (5_1) la ari. 
463. alin. (2_1) la an. 465, alin. (6) la ari.
467

6 modificări prin O.U.G. nr. 8/2016 M. Of. nr. 225/25 mar. 2016 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007-2013. 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

aprobată cu completări prin L. nr. 124/2016

modifică art. 495 Ut. a)-c) şi e);

introduce art. 495 l

M. Of. nr. 520/11 iul. 2016

^ modificări prin L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
pri^nd procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

modifică an. 153 alin. (1) Ut. h). denumirea 
marginală a an. 162, ari. 162. art. 168 
alin. (10)

8 modificări prin L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 41/2015 şi modifică art. 178 alin. (4), 
denumirea secţiunii a lO-a de la titlul V 
cap. W. art. 180-183, an. 456 alin. (1) 
lit.s), art. 464 alin. (!) Ut. s), an. 469 alin. 
(1) Ui. c). aii. 476 alin. (1) Ut. h), an. 477 
alin. (7). art. 485 alin. (l) Ut. h). an. 495 
Ut. g):

introduce alin. (6J) la art. 179

8 completat prin M. Of. nr. 488/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă 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 iun. 2017 
completări prin

O.U.G. nr. 32/2016 introduce pct. 3 la an. 60 (.ie aplică 
începând cu veniturile aferente lunii august 
2016) , Ut. e) la art. 111 alin. (2), alin.
(2J) - (2_9) la art. 111. Ut. aj) la art.
114 alin. (2), Ut. h) la an.291 alin. (2) (se 
aplică începând cu data de 1 august 2016)

10 completat prin O.U.G. nr. 46/2016 M. Of. nr. 685/5 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

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

introduce alin. (5) la art. 456, alin. (5) la 
art. 464 şi alin. (5) la an. 469
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1'modificări prin O.U.G. nr. 84/2016 modifică ar!. 7pci. 39. ari. } I alin. (6)-(9). 
an. 22 alin. (1). an. 25 alin. (4) Ui. e). an. 
4S alin. (5). ari. $1 alin. ()), ari. 132. an. 
305 alin. (5). an. 316 alin. (11) Iii. g). ari. 
316alin. (12) IU. a), an. 317 alin. (I). (2), 
(8). (10) ţi (11). an. 325 alin. (3). an. 456 
alin. (5) partea iniroduclivă şi Iii. h). an. 
464 alin. (5) partea iniroduclivă şi Ut. b) şi 
an. 469 alin. (5):
inlrodiice alin. (5^1) şi (5_2) la an. 16. 
alin. (9) la ari. 25. Ut. h) şi i) la an. 28 alin. 
(3). alin. (5_1) şi (5^2) la an. 48, Ut. o_l) 
la an. 62. alin. (4_l) la an. 68. Ut. i) la aii. 
142. alin. (9_l) la an. 146. alin. (3_l) la 
an. 147. alin. (7_l) la an. 168. alin. (3_1) 
şi (3_2) la an. 169, alin. (9) la art. 190. 
alin. (2_1) la an. 191. alin. (7_}) la an.
199. alin. (2_1) la art. 200. alin. (7) la an. 
207. alin. (2_l) la an. 208. alin. (5) la art. 
214. alin. (2J) la ari. 215. lit.J) la art. 268 
alin. (9). alin. (5_1) la an. 305. an. 3I5_1 
şi lU.J) la an. 325 alin. (1): 
abrogă art. 22 alin. (II), an. 316 alin. (11) 
Ut. b) şi art. 329:
suspendă aplicarea prevederilor art. 324 
alin. (4)—(6) până la data de 31 decembrie 
2019.

IM. Of. nr. 977/6 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă 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

izimodificări prin O.U.G. nr. 3/2017 M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 modifică an. 47 Ut. c). art. 51 alin. (1) Ut. 
Ordonanţă de urgenţă pentoi modificarea şi completarea Legii a), art. 52 alin. (1). ari. 78 alin. (2) Ut. a) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal pcl. iv), art. 111 alin. (1). an. 140, art. 143 

alin. (2) şi (4). an. 144, art. 145 alin. (2). 
an. 146 alin. (6) şi (8). art. 148 alin. (1)- 
(3). an. 149, an. 160 alin. (3). art. 161 
alin. (2). art. 162 alin. (3). art. 170 alin.
(2). art. 171 alin. (3). ari. 172 alin. (3). an. 
173. an. 176 alin. (7). an. 177 alin. (3). 
ari. 178 alin. (1). (3) şi (4) şi art. 179 alin.

aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2017 
completări prin

M.Of. nr. 584/21 iul. 2017

(V:
introduce an. 22_1. alin. (7) la ari. 48, pcl. 
4 la ari. 60:
abrogă art. 51 alin. (1) Ut. b). art. 139 alin. 
(2) şi (3). an. 157 alin. (3), art. 176 alin. 
(5). an. 177 alin. (2). art. 178 alin. (2) şi

’3 .modificări prin L. nr. 2/2017 iM. Of. nr. 36/12 ian. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma In domeniul sănătăţii

modifică art. 100, art. 101 alin. (9). art. 
132 alin. (2), an. 153 alin. (2). art. 160 
denumirea marginală şi alin. (1). art. 168 
alin. (9) şi art. 169 alin. (1) şi (6): 
introduce alin. (9_1)‘(9_3) la art. 168: 
abrogă art. 153 alin. (!) Ut. e) şi art. 169 
alin. (7)-(10)

« modificări prin M. Of. nr. 79/30 ian. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 9/2017 . modifică art. 8 şi art. 3_4 alin. (4); 
introduce Ut. r_l) la aii. 76 alin. (2), Ut. I) 
la an. 142. an. S_1 şi alin. (5) la an. 3_4

M. Of. nr. 403/29 mai 2017
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15 completat prin L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanjel de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/201$ penlru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

introduce lii.h_I) la an. 453

16 modificări prin L. nr. 61/2017 'M. Of. nr. 266/14 apr. 2017
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

abrogă aii. 133 alin. (7) la data de / 
ianuarie 20J8

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

modifică art. 456 alin. (1) Iii. d)

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

modifică ari. 60pcî. 3 şi art. 423 alin. (3): 
introduce art. 448_1 şi 448_2

19’modificâri prin L. nr. 177/2017 M. Of. nr. 584/21 iul. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobă O. U. G. nr. 3/2017 şi modifică art. 
22 alin. (4). art. 25 alin. (4) Iii. c). art. 48 
alin. (3). an. 53 alin. (1) lit. e). an. 54, art. 
55 alin. (3). art. 76 alin. (4) lit. t). an. 78 
alin. (2) Ut. a), art. 125 alin. (I) ultima teză 
şi alin. (7). art. 139 alin. (1) lit. o), art. 155 
alin. (1) lit. d), an. 169 alin. (1) lit. c). art. 
169 alin. (3) - (3_2), ari. 171 denumirea 
maiginală şi alin. (2), ari. 174 alin. (1) Ut. 
d). an. 179 alin. (1) Ut. c). art. 281 alin. (1) 
şi (8). an. 286 alin. (1) Ut. c), an. 287 Ut. 
d). art. 316 alin. (SJ, alin. (9), alin. (11) Ut. 
b), alin. (12) partea introductivă şi Ut. e). 
ari. 336pct. 4. an. 342 alin. (!) şi (2). art. 
359. an. 369 alin. (5). art. 371 alin. (1). 
art. 374 alin. (2). art. 377 alin. (3) şi (4), 
art. 379 alin. (I). ari. 380partea 
introductivă, art. 382 alin. (2). art. 385 
alin. (2) şi (4), art. 387 alin. (1). ari. 388 
partea introductivă, an. 390 alin. (2). an. 
393 alin. (2) şi (4), modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. 1 de la titlul VIII; 
introduce Ut. k) la art. 13 alin. (2). alin. (2) 
la art. 47. alin. (8) la art. 48. alin. (5_1) la 
an. 107. Ut. a_2) şi a_3) la art. 114 alin.
(2). alin. (1_1) la art. 115. alin. (8_1) la 
art. 125, Ut. e) la an. 169 alin. (1), alin.
(13) la art. 342. alin. (3) şi (4) la an. 366. 
secfiunea a I2_1‘ a cu ari. 393_1 la titlul 
VIII cap. J. art. 487_1;

abrogă art. 281 alin. (9). an. 316 alin. 
(19). art. 360. ari. 361. ari. 363 alin. (4)

70 modificări prin O.G. nr. 4/2017 :M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

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

aprobată cu modificări şi L. nr. 72/2018 
completări prin

modifică an. 76 alin. (4) Ut. o), arî. J J6 
alin. (]), an. 142 Ut. s) pci. 6. an. 235, an. 
236. an. 237, anexa nr. 1;

M. Of. nr. 260/23 mar. 2018

introduce Ut. u) la art. 25 alin. (3), ari. 
67_J. alin. (8_J) la an. 85. alin. (4_}J la 
art. 86

22 rectificare M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 rectifică anexa nr. ] la titlul VIII
RECTIFICARE

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

modifică art. 465 alin. (2) partea 
introductivă, alin. (3) şi alin. (6) partea 
introductivă:
abrogă art. 465 alin. (2_1)

2** modificări prin L. nr. 209/2017 M. Of. nr. 875/7 nov. 2017 modifică, la ! ian. 2018, arî. 456 alin. (2) 
Ut. a) şi art. 464 alin. (2) Ut. i);Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal
introduce Ut. x) la ari. 456 alin. (1). Ut. z) la 
art. 464 alin. (1) şi Ut. s) la art. 464 alin. (2)
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25 modificări prin O.U.G. nr. 79/2017 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 modifică an. 2 alin.(2), art. 25 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii îil.h), ari. 25 alin. (4) Ui. p), art. 47 alin. (})

lit.c), art. 51 alin. (5) şi (6), ari. 52, art. 54, 
art. 60 pci. 2, art. 64 alin. (]) partea 
introductivă, art. 68 alin. (4) Ut. i) şi alin.
(5) Ut. k) şi l), art. 72 alin. (2). art. 73 alin. 
(2). art. 75 alin.(]), art. 76 alin. (2) Ut. 
r_l), art. 77 alin. (2) şi (3). art. 78 alin. (2) 
Ut. a)partea introductivă şi Ui.b), ari. 84 
alin. (8), art. 85 alin. (6), art. 86 alin. (4) şi
(6) . art. 97 alin. (])- (3) primele teze şi 
alin. (5), art. 99, art. 100, art. JOI alin. (2) 
.şi alin. (9) prima teză. art. 107 alin. (]), art. 
] 10 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 
aUii.(l) şi alin. (2) partea introductivă, aii. 
123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 
alin. (3). art. 132 alin. (2), ari. 137 alin. (1) 
partea introductivă, art. 138, art. 139 
denumirea marginală, alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (4), art. 140, ari. 141 
Ut. b), art. 142 Ut. ţ), art. 143 alin. (2) 
prima teză şi alin. (5). art. 145 alin. (1) 
partea introductivă, art. 146 alin. (1), (3), 
(4). (5). (6). (7).şi (8). art. 147 alin. (10), 
(12), (15) şi (18). titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului 11 al titlului V, art. 148, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului 11 al titlului V. 
art. 151, titlul capitolului 111 a! titlului V, 
art. 153 alin. (1) Ut. a), art. 154 alin. (1) Ut. 
a), b).f) şi g), art. 154 alin. (2). titlul 
secţiunii a 2-a a capitolului 111 al titlului V, 
art. 155, art. 156, art. 157 denumirea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal

marginală şi alin. (1) partea introductivă, 
titlul secţiunii a 4-a a capitolului 111 al 
titlului V. art. 168 denumirea marginală şi 
aUn.(l), (3), (4), (5) şi (8), art. 169 alin. (1), 
(3) şi (3_2). titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului 111 al titlului V, art. 170, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului 111 al titlului V, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a capitolului 
111 al titlului V. art. 180, art. 449 alin. (3) 
Ut. b), tabelul de la art. 470 alin. (5), 
tabelul de la art:470 alin.(6), art. 493 alin.
(S):

introduce capitolul in_l cu art. 40_1 - 
40_6, alin. (3) la art. 47. art. 54_1. alin. 
(9) - (12) la art. 133, ari. 135_1, alin. 
(5_1) - (5_3) la art. 146, Ut. h) - p) la art. 
154 alin. (1), alin.(5_J) la art. 168, 
capitolul IX cu art. 220_1 - 220_7 după 
cap. Vili al titlului V, aUn.(8) la art. 297, 
alin. (3) la art. 502;

abrogă art. 27, ari. 47 alin. (!) Ut. a) .şi b). 
ari. 48 alin. (4), (5), (5_1), (5_2) şi (6), art. 
90, art. 145 alin.(3), art. 147 alin. (2), art. 
149. art. 152, art. 153 alin. (1) Ut. g) - o), 
art. 158 - 167, art. 168 alin. (6) şi alin. (9) - 
(9_3), art. 169 alin. (2). (5) .şi (6), art. 17] - 
173, art. 175 şi secţiunile a 7-a - a 9-a cu 
art. 176-179, cap. IV al titlului V cu art. 
184-191, cap. Val titlului Vcu art. 192-
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200. cap. VI al titlului V cu ari.20]- 208, 
cap. VII cu an. 209-215.

26 modificări prin O.U.G. nr. 2/2018 M. Of. nr. 95/31 ian. 2018 prorogă, pentru anul 2018, termenele 
prevăzute la. ari 148 alin. (3). precum şi la 
an. 170 alin. (4) până la 15 aprilie 2018

Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 
prevăzute în Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal 

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

27 modificări prin ^ O.U.G. nr. 3/2018 M. Of. nr. 125/8 feb. 2018 modifică ari. 139 alin. (1) Iii o), art. 143 
alin. (4). art. 144 şi art. 168 alin. (5_1); 
introduce alin. (5_4) la art. 146

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare 
aprobată prin L. nr. 276/2018 M, Of, nr, 1006/28 nov. 2018

2B modificări prin L. nr. 72/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 aprobă cu modificări şi completări O.G. 
25/2017 .şi modifică art. 68 alin. (5) Ut. h), 
art. 68 alin. (7) Ut. d), art. 76 alin. (3) Ut. 
g). ari 76 alin. (4) Iii t), art. 78 alin. (2) Ut. 
a) pct. (iv), ari 142 Ut. s) pct. 6. art. 310 
alin. (1):

Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr, 25/2017 
pentru modificarea şl completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

introduce alin. (10) la an. 25; 
abrogă art. 25 alin. (3) Ut. n)

29 modificări prin O.U.G. nr, 18/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018 modifică ari 67 alin. (1). ari 67_1, ari 68 
aUn'(l). an. 69 alin. (I). (2). (5). (6) şi (9). 
ari 70, ari 71, ari 72, art. 73. ari 79 alin. 
(2) şi (3). art. 85 alin. (4), art. 85 alin. (6), 
(8) şi (8_1), art. 86, ari 87 alin. (1) şi (3), 
art. 88, art. 96 alin. (2) partea introductivă 
şi alin. (3) Ut. h) şi c), ari 102 alin. (2), art. 
106 alin. (4), an. 107, ari 116 alin. (1) 
partea introductivă şi alin. (2) Ut. a), alin. 
(4) şi (5), art. 118, ari 119 alin. (1), (2) şi 
(4). ari. 120, an. 121. art. 122, art. 123, 
an. 130 alin. (4). art. 131 alin. (2) şi (4), 
ari 132 alin. (2). ari 148, ari 150, ari 
151, art. 154 alin. (1) partea introductivă. 
Ut. a), h) şi i) şi alin. (2), an. 155, ari. 170, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a cap. III al 
titlului V. an. 180, ari 182, ari 183, art. 
230 alin. (5) Ut. e) şij). art. 231 alin. (1);

Ordonanţă de urgenţă 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

introduce Ut. a_l la art. 60 pct. 1, Ut. a_l) 
la art. 61, Ul a_I la art. 64 alin. (1), alin. 
(10) şi (II) la art. 69. ort. 69_I - ari 69_3. 
cap. II _1 după ort. 69_3. ari 72_1. alin.
(4) şi (5) la art. 79, alin. (2_1) la art. 110, 
an 120J, alin. (13) - (19) la ari 133, lii 
b_I) la art. 137 alin. (1), Ut. h_l la art. 154 
alin. (1), lil i) la art.223 alin. (2);

abrogă ari. 67 alin. (3), ari 68 alin. (5) lil. 
l), an. 74, ari 75, an. 85 alin. (5), an 110 
alin. (7) - (13), art. 116 alin. (6), ari. 130 
alin. (5) şi (6), ari 131 alin. (5), art. 181, 
art. 223 alin. (I) Ut. n), ari 224 alin. (4) Ut.
a)

24 noiembrie 2021Consiliul Legislativ - Pag. 7 din 18



30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

aprobată cu modificări şi L.nr. 30/2019 
completări prin

modifică ari. 57 alin. (4). ari. 6S a/in. (1). 
an. 72 alin. (S). (9) şi (10). an. 79 alin. (1) 
şi (4). an. S2 alin. (6). an. 102 alin. (1). 
an. 106 alin. (3), an. 107 alin. (5). ari. 120 
alin. (7). ari. 123 alin. (3). (4), (5) şi (6), 
ari. 132 alin. (2). ari. ]4f! alin. (2). an. 151 
alin. (2)’(7). an. 170 alin. (2) Iii. a), an.
174 alin. (2). (3). (4). (5) şi (7). an. 174 
alin. (13) Iii. a), an. 180 alin. (3) şi an. 342 
alin. (9) şi (10);
introduce Ut. d) la art. 22 alin. (S). alin. (3) 
la art. 42. alin. (3_!) la an. 48. alin. (l_l)~ 
(1_4) la an. 56. an. 6S_]. alin. (7) la ari. 
82. alin. (9) la art. 106, alin. (9) la an. 107. 
alin. (10) la art. 268, lit.J) la an. 364 alin. 
(1) şi alin. (4) la an. 484: 
abrogă ari. 231 alin. (2) şi titlul VI 
.. Impozitul pe veniturile obfinule din 
România de nerezidenfi şi impozitul pe 
reprezentanfele firmelor străine înfiinlate în 
România", cap. IV„Modulde impozitare a 
veniturilor din economii obţinute din 
România de persoane fizice rezidente în 
state membre şi aplicarea schimbului de. 
informaţii în legătură cu această categorie 
de venituri", cu art. 238—254

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

31 modificări prin L. nr. 111/2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

M. Of. nr. 422/17 mai 2018 modifică art. 456 alin. (1) Ut. t). an. 464 
alin. (1) Ut. t) şi art. 469 alin. (1) Ut. h); 
introduce alin. (6) la an. 456, alin. (6) la 
art. 464 şi alin. (6) la ari. 469

32 modificări prin L. nr. 145/2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2016 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

'M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 modifică an. 456 alin. (1) Ut. s), art. 464 
alin. (1) Ut. s) şi art. 469 alin. (1) Ut. c); 
introduce art. 294_1. alin. (7_1) la art. 
460 şi alin. (7_1) la art. 465

33 modificări prin O.U.G. nr. 63/2018
Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale 
legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru 
prorogarea unui termen 

aprobată cu modificări prin L. nr. 40/2019

'M. Of. nr. 602/13 iul. 2018 termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) Ut. 
a), alin. (14) Ut. a), alin. (15) Ut. a), ari.
151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 2018

M. Of. nr. 187/8 mar. 2019

33imodificări 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

modifică la 1 ian. 2019 art. 291 alin. (2) IU.
8):

introduce Ut. i) la ari. 291 alin. (2)

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

introduce Ut. q) la an. 154 alin. (1)
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36 imodificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fîscal-bugetare şl 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L.nr. 13/2019 
completări prin

modifică ari. 21 Iii. b) şi c). ari. 133 alin. 
(15). an. 291 alin. (3) Ut. h):

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 introduce alin. (8) la ari. 19. Hi. d)~f} la 
an. 29J alin. (3):

abrogă ari. 291 alin. (2) îil. d) şiJ)

37 modificări prin L. nr. 276/2018 'M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscai-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 3/2018

38 modificări prin L. nr. 285/2018 IM. Of. nr. 1028/3 dec. 2018
Lege pentru modificarea ari. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul frscal

modifică ari. 453 Ui. b)

39 completat prin 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

introduce nr. cri. 14 la art. 105 alin. (2)

46 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr.1116/29 dec. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri nscal-bugetare. 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

modifică art. 76 alin. (3) Ut. h). an. 105 
alin. (4). an. 122 alin. (4) Iii. a) şi c) şi alin. 
(5). an. 125 alin. (4). ari. 140, aii. 142 lit. 
r). art. 146 alin. (5) şi (5_1). art. 168 alin. 
(5J). an. 170 alin. (2) Ut. e). art. 220J. 
an. 331 alin. (6). an. 343 alin. (5). anexa 
nr. 1 de la titlul VUI; 
introduce pct. 5 la art. 60. lit. i) la art. 76 

alin. (3). alin. (5) la art. 105, Ut. c) la ari. 
133 alin. (15), alin. (15_]) la an. 133, art. 
138_1. lit. r) la an. 139 alin. (1). alin. (5_5) 
la an. 146. Ut. r) la an. 154 alin. (1), lit. l) 
la ari. 157 alin. (1). Ut. I) la an. 220alin. 
(1). alin. (4J) la art. 220J. alin. (3) la 
an. 491:
abrogă ari. 342 alin.(5), (6) şi (11) - (13), 
an. 343 alin. (3)

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

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

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 456 alin. (!) Ut.
g):
introduce lit. g) -j) la art. 291 alin. (3). 

alin. (3) - (6) la an. 351, Ut. s) la an. 456 
alin. (2), alin. (3_1) la art. 456
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<2 modificări prin L. nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2016 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal* 
bugetare

modifică ari. 25 alin. (3) lit. h) pct. 3. an.
25 alin. (4) Ut. i). an. 40_2 alin. (J). (3). (4) 
^i (7). an. 40_5 alin. (4). an. 41 alin. (7). 
an. 56 alin. (1 _1). an. 56 alin. (I_4) Iii. h), 
an. 68_} alin. (7). an. 72 alin. (S). an. 82 
alin. (6). an. Jl5alin. (I). an. ]}6alin.
(1). an. 116 alin. (2) Iii. a), an. 123 alin.
(3) şi (4). an. 287 lii. d). ari. 291 alin. (3) 
Ui. c) pci. 3. an. 348 alin. (1): 
iniroduce alin. (4_!) la ari. 25. Iii. c_l) la 
an. 53 alin. (1). alin. (6) la ari. 78. alin.
(12) la aii. 101, Ui. m) la an. 114 alin. (2). 
Iu. c) la an. 116 alin. (2). alin. (3_l) la an. 
116. an. 123J, alin. (7)-(10) la an. 130; 
abrogă ari. 68_1 alin. (8)-(l}). an. 72 alin. 
(9). (10). (11) şi (12). an. 79 alin. (1). (2). 
(3). (4) şi (5), an. 82 alin. (7), ari. 102 alin. 
(1). (2) şi (3). an. 123 alin. (5) şi (6)

«s rectificare iM. Of. nr. 44/17 ian. 2019 reciijică an. 138_1 alin. (1)
RECTIFICARE

« modificări prin O.U.G. nr. 15/2019 M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 227/2019

prorogă pentm anul 2019. termenul de 15 
manie inclusiv prevăzui penlru depunerea 
Declarajiei unice privind impozitul pe venit 
şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv;
prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzui penlru plaia 
impozitului pe venit şi a conirihuţiilor 
sociale obligatorii, datorate deper.ioanele 
fizice, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv; prorogă pentru anul 2019, 
termenul de 31 martie inclusiv pre\’ăzut la 
ari. an. 151 alin. (24) până la data de 16 
august inclusiv; prorogă penlru anul 2019. 
termenul de 15 manie inclusiv prevăzut la 
an. 133 alin. (15) Ut. a) pentm acordarea 
bonificaţiei, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv.

M. Of. nr. 945/26 nov. 2019

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

. modifică ari. 266 alin. (1) pct. 28. an. 314 
alin. (1) Iii. a) şi art. 314 alin. (3); 
introduce art. 274_}. alin. (8) ■ (12) la art. 
278. lit. f) la art. 286 alin. (1) şi lit. d) la 
an. 319 alin. (5)

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

modifică titlul secţiunii a 10-a a cap. HI 
titlu V. art. ISO denumirea marginală, art. 
180 alin. (2) şi (3). an. 182; 
introduce lit. s) la art. 139 alin. (1). lit.c) la 

art. ISO alin. (1); 
abrogă art. 142 lit.t)
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47 modificări prin M. Of. nr. 403/23 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor faciiltăţi fiscale 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şl pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

O.U.G. nr. 31/2019 modifică art. 291 alin. (2) lit. e); 
introduce Iii. k) la art. 291 alin. (3)

48 modificări prin iM. Of. nr. 427/30 mai 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri rtscal- 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 22/2021

O.U.G. nr. 35/2019 abrogă an. 122 alin. (5J

M. Of. nr. 254/12 mar. 2021

49 modificări prin O.U.G. nr. 43/2019 M. Of. nr. 507/21 iun. 2019 modifică ari. 60 pct. 5
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investiţfiilor

50 modificări prin L. nr. 156/2019 M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 
Lege pentru modificarea ari. 25 alin. (4) lit. I) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (4) lit. i) pa. l

51 modificări prin L. nr. 172/2019 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 modifică ari. 270 alin. (3) lit. b). art. 316 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal alin. (9) şi ari. 316 alin. (11) lit. Ii);

abrogă an. 270 alin. (4) lit. c)

52 modificări prin L. nr. 179/2019 M. Of. nr. 829/11 oct. 2019 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 52/1997 privind regimul Juridic al francizei. 
precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică an. 7 pct. 15

53 modificări prin L. nr. 185/2019 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019 modifică art. 456 alin. (1) Ut. s), art. 464 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal alin. (1) lit. s) şi art. 469 alin. (1) lit. c) 
şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr.
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice

54 modificări prin L. nr. 263/2019 'M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019 modifică art. 146 alin. (S). an. 168 alin. (8) 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi anexa nr. 1 titlul Vili nr. crt. 10-12;

abrogă art. 146 alin. (5_l)-(5_5). art. 168 
alin. (5J)

55 modificări prin O.U.G. nr. 89/2019 IM. Of. nr. 1059/31 dec. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea art. 51_1 alin. (1) şl 
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 252/2021

modifică an. 343 alin. (5) şi anexa nr. 1 de 
la titlul Vili - Accize şi alte taxe speciale

M.Of. nr. 988/15 oct. 2021

56 modificări prin O.U.G. nr. i/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 342 alin. (l) şi (2) începând 
cu anul 2020.

Consiliul Legislativ - 24 noiembrie 2021 Pag. 11 din 18



57 modificări prin O.G. nr. 6/2020 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri ftscal-bugetare

modijică ari. J3 alin. (2) lit.j). art. 40_6. 
an. 267 alin. (2) (3). an 294 alin. (2) lil.
a), ari. 324 alin. (4) şi (3). an. 325 alin. (2); 
introduce lil.J) şi g) la art. 13 alin. (I), pct. 
4_l la an. 40J. pct. 11-13 la ari. 40J. 
an. 40_7-40j0. ari. 270J. alin. (9) - (l!) 
la an. 275. alin. (2_1) la ari. 294. alin. (6) 
şi (7) la an. 321. alin. (1 _1) la ari. 325: 
abrogă an. 337 alin. (2) lil.J) şi g): 

suspendă aplicarea art. 324 alin. (4)-(6) 
până la dala de 3! dec. 2022

se modificări prin O.U.G. nr. 29/2020 'M. Of. nr. 230/21 mar. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare

în anul 2020. lermenul de 31 marlie 
inclu.m’. pre\>ăzut la ari. 462 alin. (1). an. 
467 alin. (1) şi la ari. 472 alin. (1) din se 
prorogă până la dala de 30 iunie inclusiv; 
in anul 2020. iermenul de 31 marlie 
inclusiv, prc\’ăzut la art. 462 alin. (2). ari. 
467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2). pentiv 
acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul 
local, se prorogă până la data de 30 iunie 
inclusiv.

59 modificări prin L. nr. 32/2020 U. Of. nr. 271/1 apr. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export- 
import a României EXIMBANK • sA,. precum şi a Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2019 privind Instituirea unor facilităţi fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (4_1):
introduce pci. 48 la art. 7 şi Ut. I) la art. 13
alin. (2)

60 modificări prin O.U.G. nr. 48/2020 M. Of. nr. 319/16 apr. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-fiscale

modifică an. 437;
introduce alin. (1_5) la an. 56, lil. u) la 

art. 76 alin. (4). Ui. u) la art. 142;

61 modificări prin O.U.G. nr. 69/2020 M. Of. nr. 393/14 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale

. modifică an. 121. art. 151 alin. (22) - (24). 
an. 168 alin. (5). art. 174 alin. (22). art. 
316 alin. (9);
introduce lil.f_l) la an. 153 alin. (1). an. 
157_1, alin. (!_}) şi (1 _2) la ari. 168. alin. 
(23) şi (24) la art. 174: 
abrogă art. 151 alin. (26)

62 completat prin O.U.G. nr. 70/2020 M. Of. nr. 394/14 mai 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologtce determinate de răspândirea coronavirusului 
^RS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a ailor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 179/2020 
completări prin

introduce alin. (11) la art. 25

M. Of. nr. 755/19 aug. 2020

63 modificări prin L. nr. 68/2020 iM. Of. nr. 443/26 mat 2020 
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) llt. h) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (!) Ut. h)
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64 completat prin L. nr. 104/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020
Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

introduce Ut. e) la art. 60 pci. }

65 completat prin L. nr. 131/2020 ;M. Of. nr. 623/15 iul. 2020
Lege 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

introduce Ut. d) la an. 270 alin. (S)

66 modificări prin L. nr. 153/2020 ,M. Of. nr. 659/24 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum şl pentru completarea Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

modifica art. JJS alin. (2) lii.b): 
introduce Ut. t) la art. 25 alin. (4). alin. 
(}_6) (I_7) la ari. 56. alin. (l^J) la ari.
125:
abrogă art. 55 alin. (5)

67 modificări prin L. nr. 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 altor acte nonmative

modifică an. 157 alin. (1) Ut. b); 
introduce pct. 6 la ari. 60. lil.j) la art. 122 

alin. (4). Ui. d) la art. 519 alin. (10). alin. 
(IJ) la an. 521

68 completat prin O.U.G. nr. 181/2020 IM. Of. nr. 988/26 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şl pentru prorogarea unor termene

introduce alin. (4_2) la art. 68. Ut. v) la an. 
76 alin. (4) şi Ut. v) la ari. 142

69 modificări prin L. nr. 230/2020 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 modifică art. 456 alin. (4) şi an. 464 alin. 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (4) la dala de 1 ianuatie 2021

70 modificări prin L. nr. 239/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (5) lit.b) pct. 2 şi alin. 
(9). art. 28 alin. (5) Ut. b) şi i). art. 62 Ut. 
o_l), art. 68 alin. (4_1); 
introduce pct. 2_1 la art. 25 alin. (5) Ut. b). 

Ut. i_l) şi i_2) la art. 25 alin. (4). Iii. v) ta 
art. 76 alin. (4)

71 modificări prin L. nr. 241/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentai modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică ari. 459 alin. (1)

72 modificări prin L. nr. 248/2020 M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică ari. 291 alin. (5) Ut. c) pct. 5

73 rectificare M. Of. nr. 1101/18nov. 2020 . rectifică articolul unic pct. 8 din L. nr. 
259/2020 (referitor la completarea art. 76 
alin. (4) cu Ut. x), în loc de Iii. v))

RECTIFICARE
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74 modificări prin L, nr. 258/2020 M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020 modifică ari. lOi alin. (!) lit. a)
Lege pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele 
stupului şi pentnj modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

75 modificări prin . L. nr. 262/2020 ;M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 modifcă art. 25 alin. (4) lit. i) .d art. 56 
alin'dj);
introduce alin. (J_J) la art. 22

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal
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76 modificări prin L, nr. 296/2020 M, Of. nr. 1269/21 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr, 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 7pct. 18. pct 26 Ut. d). pct. 37 
şi 40, ari. 12 lit.b). i). m) şi s). art. 13 alin. 
(1) Ut. c). art. 14 Ut. a), art. 22 alin. (2), (4) 
şi (5). ari. 25 alin. (4) îii. q), art. 26 alin.
(1) partea dispozitivă a lit.c), art. 35, art.
39 alin. (6), art. 40_6 alin. (6), ari. 43 alin. 
(5) Ut.a), ari. 53 alin. (2) Ut. b). ari. 54. art. 
59 alin. (2), art. 60pct. 6. art. 66, art. 68 
alin. (2) Ut. c). ari. 76 alin. (2) Ut. p). prima 
teză a alin. (3). alin. (4) IU. a), (t) şi (u). art. 
78 alin. (1). (2) Ut. a), pct. ii), alin. (4) şi
(5) , art. 83 alin. (3) - (5). art. 84 alin. (11). 
art. 85 alin. (I) - (4) şi (6), art. 87. ari. 89 
alin. (2). art. 92, art. 94 alin. (3). art. 96 
alin. (3) Ut. b) şi c) şi alin. (4). ari. 106 alin.
(6) . an. 107 alin. (3), (5). (8) şi (9), art. 108 
alin. (2), art. 114 alin. (2) Ut. l), art. 115 
alin. (2). art. 116 alin. (2) Ut. b) şi alin. (3). 
art. 118 alin. (2) partea introductivă şi Ut. 
b), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (6), ari. 
122 alin. (4) Ut. a), art. 123 alin. (})şi (3). 
art. 125 alin. (1) Ut. b) şi alin. (4). art. 131 
alin. (3) Ut. b). art. 132 alin. (2), art. 135_l, 
ari. 138_1 alin. (1), art. 139 alin. (1) Ut. i). 
art. 140 alin. (2), art. 142 Ut. b) şi u), art. 
146 alin. (2_1) şi alin. (9), art. 147 alin.
(3), titlurile secţiunii a 5-a şi a 6-a a cap. II 
al titlului V, art. 151 alin. (12). art 154 
alin. (1) Ut. a), b), d) şi r), art. 154 alin. (2), 
art 155 alin. (2). art 157 alin. (1) Ut k). 
art 168 alin. (7) şi (7_1), ari. 169 alin. (3) 
şi (3_2), art. 170 alin. (2) Ut. e), art 174 
alin. (10), art. 183, art 220_4 alin. (1) Ut 
g), art. 220_7 alin. (2). art 223 alin. (I) Ut. 
j) şi o), alin. (2) partea introductivă, h), e) 
şig). art. 224 alin. (9), art 227 alin. (1), 
art 228 Ut. a) şi b). art. 229 alin. (1) Ut. c), 
art. 230 alin. (2) şi alin. (5) IU. e) şiJ), art. 
231 alin. (1), art. 270 alin. (3) Ut. b) şi alin.
(7) . art. 282 alin. (3) Ut. a), ari. 291 alin.
(3) Ut c) pct. 3, art. 295 alin. (1) Ut a) pct. 
1-5, art 297 alin. (7) Ut. h), art. 301 alin.
(2) , art. 303 alin. (3) - (5), art 326 alin. (4). 
art. 331 alin. (2) Ut e) pct. 1 şi 2, şi alin.
(6), art. 336pct. 9 şi 18. art. 343 alin. (5), 
art 346 alin. (3), art. 348 alin. (8), ari. 356 
alin. (2). ari. 357, ari. 358 alin. (5). art 
359 alin. (1), art. 362 alin. (4) şi (5), art 
367 alin. (2), art 401 alin. (2) Ut. b) şi 
alin. (6), art 402 alin. (5), art. 405 alin. (1), 
art. 412 alin. (9). art. 414 denumirea 
marginală, art 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
VIII, art. 453 Ut b). art. 456 alin. (I) Ut. h) 
şi s), art. 458 alin. (1) Ut a) şi c), ari. 459 
alin. (3), art. 460 alin. (5) Ut. d) şi alin. (6),
(8) şi (9), art. 461 alin. (6) şi (9), ari. 462 
alin. (2), art 464 alin. (2) Ut. g), ari. 466 
alin. (6). art 467 alin. (2), art 469 alin. (1) 
lit.i). art. 471 alin. (3), art. 488, art 489 
alin. (1), art. 491 alin. (2), art 493 alin. (8); 
introduce ari. 8_1. alin. (10_1) la art. 22, 

alin. (2_1) şi alin. (12) şi (13) la art. 25, Ut. 
f_l) la art. 25 alin. (4), alin. (4) .şi (5) la 
art 29, alin. (2_1) la art 31, cap. IV_I
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cuprinzând ari. 42_I- 42_]1, alin. (5) - (7) 
la art. 45. Ut. n) la art. 53 alin. (1) alin.
(2_]) la art. 59. iii. k_}) şi k_2) la art. 68 
alin. (7), alin. (7_1) la art. 68. ari.68_2, Ut. 
ţ_l) la art. 76 alin. (4), Ut. w) şiy) la art.
76 alin. (4). alin. (2_J) la art. 78. alin.
(2_J) şi (2_2) la art. 82. alin. (2_J) la art.
83. alin. (3_J) la art. 84. alin. (4_}) - (4_9) 
la art. 85, Ut. a_l) la art. 93 alin. (2). alin.
(3) .şi (4) la art. 100, nr. cri. 15 la art. 105 
alin. (2). Ut. a_4 la art. 114 alin. (2). 
lit.k_l) şi n) la art. 114 alin. (2), alin. (1 _2) 
la art. 115. alin. (3_2) şi (3_3) la art. 116. 
alin. (9) la art. 120, alin. (1 _2) şi (8) la art. 
123, alin. (3_1) la art. 130, alin. (15_2) - 
(15_8) şi alin. (20) la art. 133, art. 135_2. 
art. 139_1, pct. 7 la art. 142 Ut. s). Ut. w) - 
z) la art. 142, alin. (9_2) şi (12) la art. 146, 
alin. (1_1) şi (3_2) la art. 147, art. 147_1, 
alin. (7_1) şi (19_1) la art. 151, art. 157_2, 
alin. (2_1) şi (11) la art. 168, alin. (1 _1) la 
art. 169, art. 169_1. alin. (7_1). (lOJ) şi 
(18_1) la art. 174, alin. (2_1) la ari. 220J5, 
alin. (1_1) la ari. 220_7. Ut. c_l) la art.
224 alin. (4), alin. (2) la art. 228. alin. (8) 
la ari. 230, alin. (1 _1) la ari. 270, lit.J) la 
art. 287, alin. (6_lj şi (6_2) la art. 316, 
alin. (4_1) la art. 326, Ut. l) la art. 331 alin.
(2). alin. (6_1) la art. 340, Ut. e) la art. 345 
alin. (2). Ut. y) la ari. 456 alin. (1). alin.
(6_1) la art. 456, alin. (12_1) la art. 461, 
alin. (4_1) la art. 462, alin. (7) la art. 464, 
alin. (9_1) la art. 466, alin. (4_1) la art.
467, alin. (7) la art. 469, alin. (8) la art.
471, alin. (1_1) la ari. 491, ari. 495_2; 
abrogă art. 25 alin. (3) Ut. b) pct. 2_1, art.
51 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (8_1), art.
86, art. 123 alin. (1 _1), art. 169 alin. (3_1), 
art. 174 alin. (12) - (14), ari. 223 alin. (2)
Ut. c) şi h), art. 494 alin. 10 lit.c) şi alin.
(11); în cuprinsul titlului IV— ..Impozitul 
pe venit ” şi al titlului V — „ Contribuţii 
sociale obligatorii ” din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau în alte acte normative, 
termenul de: 15 martie, inclusiv, pentru 
depunerea declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţii sociale 
datorate de persoane fizice, precum şi 
termenul de plată al impozitului pe venit şi 
al contribuţiilor sociale obligatorii, 
datorate de persoanele fizice, se înlocuieşte 
cu teimenu! de: 25 mai. uiclusiv;Termenu! 
de: 15 martie, inclusiv, prevăzutpenti-u 
depunerea formulamlui 230 „ Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat ” la art. 
123 alin. (4) şi art. 123_1 din titlul IV— 
„Impozitul pe venit" al Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi în alte .....
acte normative, se înlocuieşte cu temienu! 
de: 25 mai, inclusiv, 
în cuprinsul titlului IV —,, Impozitul pe 
venit" la art. 62 Ut. p), art. 91 Ut. d). art. 93
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alin. (2) lil a), aii. 94 denumire articol şi 
alin. (6). arţ. 96 denumire articol şi alin. 
(}). art. 98 şi art. 119 alin. (1) se 
înlocuieşte sintagma „aurfinanciar" cu 
„aur de investiţii".

77;modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 modifică art. 3J8 alin. (!) şi art. 326 alin. 
(4) Ut. d)Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

76 modificări prin O.U.G. nr. 13/2021 M. Of.nr. 197/26 feb. 2021 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 
82/1991

modifică art. 25 alin. (4) Ut. fl), art. 76 
alin. (4) Ui. a), art. 78 alin. (]), art. 78 alin. 
(2J) Ut. b). art. 107 alin. (5). art. 142 Ut. 
b). art. 146 alin. (2_1). art. 168 alin. (2_1), 
art. 220_6 alin. (2_1). art. 282 alin. (3) Ut. 
h), art. 282 alin. (4) Ut. c) şi d), art. 282 
alin. (5), art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3. art. 
324 alin. (12). alin. (14) partea 
introductivă şi alin. (16): 
introduce alin. (15f7) la art. 133
Notă: Prevederile ari. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificai prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la dala de 1 martie 
2021 şi se aplică până la intrarea in vigoare a 
art. !pct. 160 din Legea nr. 296/2020pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Notă; a) prevederile art. I pct, 2 şi 7-10 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) prevederile art. I pct. 11-13 şi 15-17 
intră în vigoare la data de 1 martie 2021; c) Prevederile art. II pct. 14-18 intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe de urgenţă; Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră in vigoare la data de 1 martie 2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a art. I pct. 160 din Legea 
nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

79 modificări prin O.U.G. nr. 19/2021 ’ modifică art. 286 alin. (1) lil. c). art. 297 
alin. (3), art. 303 alin. (5), art. 325 alin. (2); 
introduce alin. (1 _3) la art. 123, alin.
(1_2) la an. 325, alin. (2_1) la art. 325; 
suspendă. începând cu data de 1 aprilie 
2021 şi până la data de 31 decembrie 2021 
inclusiv, aplicarea prevederilor art. 25 alin. 
(4) lit. i_l) şi i_2), ari. 76 alin. (4) Ut. x) şi 
art. 142 Ut. z)

’M. Of. nr. 315/29 mar. 2021 _
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fiscal
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80 modificări prin O.U.G. nr. 59/2021 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 modifică an. 266 alin. (l) pct. 35. an. 26S 
Ordonanjâ de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (9) Ut. h). an. 275 alin. (2) • (6). ari. 
nr. 227/2015 privind Codui fiscal 293 alin. (!) lii. d), an. 297 alin. (4) Ut. c), 

an. 307 alin. (6). art. 3J4. an. 315. ari. 316 
alin. (5). art. 319 alin. (5) Ut. d). an. 319 
alin. (6) Ut. h);
introduce pct. 36 la an. 266 alin. (1). alin. 
(]5) şi (16) la an. 270. alin. (12) la an.
275. an. 278J. alin. (11) la art. 282. art. 
292_l. Ut. d_]) la art. 293 alin. (1). art. 
315_2 - 315 J. Ut. c) la an. 316 alin. (6). 
an. 321 1:
abrogă art. 275 alin. (7) şi (8). an. 278 
alin. (8) - (12)

81 completat prin L. nr. 196/2021 iM. Of. nr. 693/13 iul. 2021 introduce Ut. l) la an. 291 alin. (3) la 6 luni 
Lege pentru modificarea şi compietarea Legii serviciului public de la publicarea prezentei legi în Monitonil

Oficial al României. Partea I.de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru 
modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică şl pentru completarea alin. (3) al art. 291 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

82 modificări prin O.G. nr. 8/2021 IM. Of. nr. 832/31 aug. 2021 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 24 alin. (1) Ut. a) pct. 2 şi Ut. 
b) pct. 3. an. 24 alin. (5) Ut. b) pct. 3. art. 
26 alin. (1) Ut. c) partea introductivă ia 1 
ianuarie 2022. art. 40_3 alin. (4) partea 
introductivă, an. 40_3 alin. (6) partea 
introductivă, art. 43 alin. (3). art. 62 Ut. m), 
art. 84 alin. (10) şi (11), art. 87 alin. (1), 
an. 96 alin. (3) partea introductivă, art. 97 
alin. (7). art. 115 alin. (1_2) şi (2). an. 123 
alin. (1) şi (2). art. 123_1 alin. (2). art. 
123J alin. (5). art. 147 alin. (IJ). art.
169 alin. (i_l). art. 218. art. 220_7 alin. 
(IJ). an. 224 alin. (5). art. 229 alin. (1)
Ut. c) pct. 1 siibpct. (iii), art. 229 alin. (1)
Ut. c) pct. 3 subpet. (ii), art. 266 alin. (1) 
pct. 35 Ut. a) şi pct. 36 Ut. a), art. 270 alin. 
(12) Ut. a), art. 315 alin. (4). an. 317 alin. 
(1). art. 317 alin. (3) şi (10). art. 456 alin. 
(1) Ut. p) şi s). art. 459 alin. (1) Ut. b). ari. 
464 alin. (1) Ut. s) şi u), art. 469 alin. (1)
Ut. c). an. 469 alin. (2), an. 481 alin. (1); 
introduce Ut. d) la art. 16 alin. (3), alin. 
(4_1) şi (4_4) la art. 40_3. Ut. d) şi e) la 
art. 40_3 alin. (6), alin. (8) şi (9) la art. 45. 
nr. crt. 16 la art. 105 alin. (2) la l ianuarie 
2022. alin. (2_2) la art. 110. alin. (2_1) la 
art. 115, alin. (l_l) la an. 116, alin. (3_1) 
la an. 123_1. alin. (21) la art. 133, alin. 
(2_2) la an. 146, alin. (2_2) la art. 168, 
alin. (2^2) la art. 220_6. Ut. c_l) la an.
229 alin. (1). alin. (2_1) la art. 230, alin.
(9) la ari. 230. alin. (I_l) la ari. 231, Ut. 
fj) la art. 293 alin. (1) la 1 nov. 2021. 
alin. (3) la an. 293 la 1 nov. 2021, Ut. k_l) 
la art. 294 alin. (1) la l nov. 2021. alin. (4) 
la art. 294 la 1 nov. 2021, alin. (2_1) la art. 
3-16. alin. (2_1) la art. 317. alin. (9)-(16) la 
art. 471:
abrogă ari. 40_3 alin. (8), art. 116 alin. 
(3_3) şi (4), an. 469 alin. (1) Ut. d)
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