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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.76 alin.(4) 

din Legea nr.227/2015 privind Codul iîscal

Analizând propunerea legislativă pentru completarea art.76 

alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (b602/21.12.2021), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr.XXXV/259/18.01.2022 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 
nr.D32/l 9.01.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV
A

In temeiul art2 alin.l lita) din Legea nr.73/1993, republicată 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 
completarea art. 76 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul exceptării 
de la obligaţia plăţii impozitului pe venit a veniturilor salariale sau 

asimilate salariilor, realizate de părinţii care au cel puţin 3 copii.
2. Menţionăm 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. In situaţia în care actuala propunere legislativă ar fi adoptată 
în forma propusă, precizăm că aceasta ar avea implicaţii asupra 

bugetului de stat, fiind obligatorie, în acest sens, solicitarea unei 
informări din partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile 
art.l 11 alin.(l) teza a doua din Constituţia României, republicată.

De asemenea, dată fiind influenţa asupra structurii veniturilor 

bugetare, devin incidente prevederile art.l5 alin.(l) din Legea 

nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare, coroborate cu art.21 din Legea responsabilităţii fiscal- 
bugetare nr.69/2010, republicată, în sensul obligativităţii întocmirii şi 
prezentării fişei financiare. In cazul propunerilor legislative, fişa 

financiară este elaborată de ministerul de resort, la solicitarea comisiei
A

parlamentare de specialitate. In acelaşi context, amintim că, prin Decizia 
nr. 331/2019, Curtea Constituţională a admis obiecţia de 
neconstituţionalitate, constatând 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, nefiiindaşadar reală”.

5. Analizând conţinutul Expunerii de motive, se constată faptul
că aceasta nu cuprinde menţiuni referitoare la potenţialul impact 
financiar asupra bugetului general consolidat, ceea ce contravine 

art.31 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. Potrivit considerentelor Deciziei Curţii 
Constituţionale nr.682/2012, „dispoziţiile art.6 din Legea nr.24/2000 
privind normele de tehnică legislativă, republicată [. 
modificările şi completările ulterioare, instituie obligaţia
fundamentării actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentări 
temeinice a actului normativ în discuţie determină, [...], încălcarea 

prevederilor din Constituţie cuprinse în art.l alin.(5) [...]”.
6. Potrivit art.4 alin.(l) din Codul fiscal, „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 1”.
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Pe cale de consecinţă, vor fi avute în vedere următoarele: 
a) după art.II va fi introdus un nou articol, art.III, conţinând 

dispoziţia referitoare la data intrării în vigoare a legii, cu luarea în 
considerare a prevederii mai sus amintite, iar actualul art.III va deveni 
art.IV;
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b) consecutiv observaţiei învederate anterior, la art. II va fi 
reanalizat şi va fi reconsiderat termenul de aliniere a Normelor 

metodologice de aplicare a Codului fiscal la prevederile Legii 
nr.227/2015, în vederea asigurării premiselor unei aplicări 
concomitente a prevederilor incidente, prin reformularea părţii de 

debut a normei juridice, astfel:
„Art.IL - Până la data intrării în vigoare a prezentei legi,
Pe de altă parte, învederăm şi posibilitatea eliminării art.II, cu 

menţiunea că, în raport de conţinutul şi implicaţiile soluţiei legislative 
care face obiectul prezentei propuneri legislative, nu este obligatorie 

explicitarea acesteia prin Normele metodologice de aplicare a Codului 
fiscal, caz în care articolele subsecvente din propunere vor fi 
renumerotate în mod corespunzător;

c) în măsura menţinerii dispoziţiei introduse la art.II, se va
renunţa, în finalul acestuia, la formularea la propunerea
Ministerului Finanţelor Publice”, ca superfluă.
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Bucureşti 
Nr. 108/7.02.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...
Titw.Tiw:

H.G. nr. 1/2016
Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

M. Of. nr. 22/13 ian. 2016

1 rectificare M. Of. nr. 78/3 feb. 2016 rectifică anexa
RECTIFICARE

2 modificări prin H.G. nr. 47/2016 ,M. Of. nr. 100/9 feb. 2016 
Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin înlocuieşte anexa nr 44 
Hotărârea Guvernului nr, 1/2016

modifică titlul VIlîpcl. 154 alin. (2) şi (4);

3 modificări prin H.G. nr. 159/2016 M.Of. nr. 208/21 mar. 2016 modifică şi completează anexa: 
modifică şi înlocuieşte anexele nr. 10. 16. 
17, 18. 19. 20, 22. 23, 26 şi 45 din titlul 
VIU:
introduce anexa nr. 22 1 la titlul Vili

Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

^ rectificare M. Of. nr. 273/11 apr. 2016 rectifică Titlul VIII
RECTIFICARE
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5 modificări prin M.Of. nr. 319/4 mai 2017
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

H.G. nr. 284/2017 modifică la Titlul IIpct. 11 alin. (1), pct. 12 
alin.(3) exemplul (l). pct. 24 alin.(l) lit.a), 
lit.e) subpct. (ii), la Titlul III pct. 4 alin.(3). 
la TitlulIVpct. 14 alin. (6) lit.a) subpct. (iv) 
şi ultimul paragraf, pct. 33 alin. (2) al 
pativlea paragraf, pct. 33 alin.(3) lit.g) teza 
a doua, pct. 33 alin. (4) tezele 1-5, pct. 33 
alin.(5) tezele 6 şi 7, pct. 34 alin. (î) partea 
introductivă, pct. 43 alin.(7), la Titlul Vpct. 
4, la Titlul VIpct. 26. la Titlul VII pct. 4 
alin. (7), pct. 32 alin. (3) şi (6), pct. 34 
alin.(3). pct. 37 alin.(5) lit.a), pct. 74 
alin.(I) şi (5), pct. 78 alin.(6) Ut. b) şi c), 
pct. 79 alin. (1), (4), (8), (14) - (16) şi (18) -
(20):

introduce la Titlul I, secţiunea 2_I cu pct. 
5 la cap.II, la Titlul II alin. (4_l) la pct. 17, 
alin.(5) la pct. 33, la Titlul III alin.(î_}) la 
pct. 1. pct. 2_I şi secţiunea 4_î, la Titlul 
IV. pct. 2_1. alin. (4_I) şi (4_2) ia pct. 33, 
la Titlul V, secţiunea 6_I la cap. III cu pct. 
17_1, pct. I9_l la secţiunea a 8-a, la Titlul 
VII, alin.(l_I) la pct. 16, secţiunea a 5-a la 
cap.XII cu pct. 87_I;

abrogă pct. II alin. (4) la Titlul II, pct. 33 
alin.(l) lit.g) şi h) la Titlul IV, pct. 6 
alin.(l), pct. 11 alin.(2) şi (3) şi pct. 20 la 
Titlul V. pct. 22 alin. (2) şi anexa la normele 
metodologice de aplicare a prevederilor 
titlului VI din Codul fiscal la Titlul VI, pct. 
79 alin. (21) şi pct. 1071a Titlul VII
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6 modificări prin H.G. nr. 354/2018 M. Of. nr. 442/25 mai 2018
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

modifică la Titlu! III - Impozitul pe 
veniturile microîntreprinderilor - pct. 1, 
pcl. 2, pct. 4 alin. (3). la Titlul IV- 
Impozitul pe venit - la cap. I secţiunea I, cu 
pct. I-2_I. pct. 4, pct. 6 alin. (4) Ut. b). pct. 
8. pct. 9, secţiunea a 6-a cu pct. II. pct. 12 
alin. (I) partea introductivă, pct. 13 alin.
(4) şi (6) - (8), pct. 14 alin. (2), (6) şi (12), 
la cap. III secţiunea a 4-a cu pct. 15, pct.
26 alin. (4), pcl. 27, pct. 28 alin. (6)prima 
teză, la cap. VII secţiunea a 3-a pct. 30, la 
cap. VII secţiunea a 4-a pct. 31. pct. 35, 
pct. 36, la cap. XIsecţiunea a 3-apct. 37,
Ia cap. XI secţiunea a 4-a pct. 38, la cap.
XI secţiunea a 5-a pct. 39, pct. 41 alin. (2) 
Ut. c), pct. 41 alin. (3) Iii. b), pct. 42 alin. 
(3). pct. 43 alin. (6), pct. 44, pct. 45, pcl. 46 
alin. (6), pcl. 46 alin. (8) Ut. a), b) şi partea 
introductivă a Ut. c), pct. 46 alin. (10) şi 
(II), la Titlul V - Contribuţii sociale 
obligatorii - pct. 3 alin. (1) şi (4), pct. 4 
prima teză, pct. 7. la cap. II titlul secţiunea 
a 5-a, pct. 8, titlul cap. III, pct. 10. la cap. 
III titlul secţiunea a 2-a, pct. II alin. (I),
(6) şi (9), la cap. III titlul secţiunea a 4-a, 
pct. 14, la cap. III titlul secţiunii a 6-a, pct. 
16, la Titlul VI - Impozitul pe veniturile 
obţinute din România de nerezidenţi şi 
impozitul pe reprezentanţele firmelor 
străine înfiinţate în România - pct. 20 alin. 
(2), pct. 21, la Titlul VIII - Accize şi alte 
taxe speciale - pct. 8 alin. (31), (35). (39) şi 
(40), pct. 14 alin. (3) şi (4), pct. 15 alin. (2) 
şi(3),pct. I6aUn. (I),pct. 17 alin. (4) şi
(5) , pct. 21 alin. (18), pct. 29, pct. 30 alin.
(7) şi (10), pct. 31 alin. (2) şi (4), pct. 32 
alin. (2), pct. 33 alin. (I), pct. 35 alin. (4) şi 
(5), pcl. 36 alin. (I), pct. 37 alin. (l), pct.
39 alin. (l),pct. 40 alin. (I), (2), (3), (4),
(5), (10). (II) şi (13), pct. 42 alin. (3). pct. 
44. pct. 45, pct. 46 alin. (I). pct. 50, pct. 51, 
pct. 56, pct. 57, pct. 74 alin. (2), (6) şi (8), 
pct. 78 alin. (2) şi (8), pct. 158 alin. (3), la 
Titlul IX - Impozite şi taxe locale - pct. 76, 
pct. 83. pct. 84 alin. (4) - (6) şi (8) - (10), 
pct. 84 alin. (11) Ut. c), pct. 84 alin. (12) şi 
pct. 161 Ut. c);

introduce la Titlul II - Impozitul pe profit - 
alin. (3_1) la pct. 5, pct. I6_I, cap. IIIl 
cu pct. 40_I. la Titlul IV - Impozitul pe 
venit - la cap. I secţiunea 1 pct. 2_2, alin. 
(I_l) la pct. 7, Ut. v_l) la pct. 7 alin. (5), 
secţiunea a 2_l-a cu pct. 7_] la cap. II, 
secţiunea a 3_I-a cu pct. 8_1 la cap. II, 
secţiunea a 7-a cu pct. 11_I la cap. II, alin. 
(13) la pct. 14, alin. (4_3) la pct. 33, teza a 
unsprezecea la pct. 33 alin. (5), secţiunea a
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3_l-a cupct. 37_3 la cap. XI, alin. (12) la 
pct. 46, la Titlul V- Contribuţii sociale 
obligatorii - pct. 4_J, alin. (3) la pct. 6. pct. 
I6_l. pct. 20_} şi 20_2, cap. VIII, la Titlul 
VII - Taxa pe valoarea adăugată - alin.
(15) la pct. 3, alin. (14) la pct. 4, alin. (12) 
şi (13) la pct. 8, la Titlul Vili - Accize şi 
alte taxe speciale - alin. (2_1) la pct. 165, 
pct. 170_1, 170_2 şi anexa nr. 46, la Titlul 
IX - Impozite şi taxe locale - alin. (6) la pct.
23;

abrogă la Titlul II - Impozitul pe profit - 
pct. 13 alin. (1) lit. i), cap. II secţiunea a 7- 
a pct. 24, la Titlul IV - Impozitul pe venit - 
pct. 6 alin. (9), secţiunea a 5-a cu pct. 10, 
pct. 21, pct. 26 alin. (1) şi (2). pct. 42 alin. 
(2), pct. 43 alin. (5), pct. 43 alin. (10) şi 
(11), la Titlul V~ Contribuţii sociale 
obligatorii - pct. 9 alin. (4). cap. III 
secţiunea a 3-a cu pct. 12 şi 13, cap. 111 
secţiunea a 5-a cu pct. 15, pct. 17, cap. 111 
secţiunea a 6_l-a cu pct. 17_1. secţiunea a
7- a cu pct. 18 şi secţiunea a 8-a cu pct. 19 
şi 19_1, cap. IV al Titlului V cu secţiunea 1 
şi a 2-a cu pct. 21 şi 22, cap. V al Titlului 
V cu secţiunea 1 şi a 2-a pct. 23-26, cap. VI 
al Titlului V cu secţiunea 1 şi o 2-a pct. 27 
şi 28, cap. VII cu secţiunea 1 pct. 29, la 
Titlul VII - Impozitul pe veniturile obţinute 
din România de nerezidenţi şi impozitul pe 
reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în 
România - pct. 22 alin. (3) şi secţiunea a 2- 
apct. 25, la Titlul VIII - Accize şi alte taxe 
speciale - pct. 1 alin. (1), cap. I secţiunea a
8- a cu pct. 18 -20, pct. 32 alin. (1), cap. I 
secţiunea a 10-a subsecţiunea 1 cu pct. 41, 
pct. 47 alin. (1), cap. I secţiunea a 12-a 
subsecţiunea 1 cu pct. 53 şi la Titlul IX - 
Impozite şi taxe locale - pct. 84 alin. (11) 
lit. d)

7 .modificări prin H.G. nr. 435/2018 M. Of. nr. 516/22 iun. 2018 modifică şi înlocuieşte anexa nr. 40
Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 40 la Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2016

8 modificări prin H.G. nr. 874/2018 ;M. Of. nr. 954/12 nov. 2018
Hotărâre pentru modificarea şi completarea titlului VIII "Accize Titlul VIII; 
şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

modifică pct. 92 alin. (2), (5) şi (12) de la

introduce pct. 92_î la Titlul VIII
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9 modificări prin O.U.G. nr. 15/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 227/2019

M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 prorogă pentm anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
formularului 230 ,, Cerere privind 
destinapa sumei reprezentând 2% sau 3,5yo 
din impozitul anual pe veniturile din salarii 
şi din pensii’', până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv

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

10 modificări prin H.G. nr. 213/2019 M. Of. nr. 282/12 apr. 2019
Hotărâre pentru modificarea şi completarea titlului VII "Taxa 
pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr, 1/2016

modifică titlul VIIpct. 23 alin. (1) Ut. b) şi 
pct. 37 alin. (11);
introduce alin. (8) la pct. 38 al titlului VII

11 modificări prin H.G. nr. 284/2020 M. Of. nr. 320/16 apr. 2020
Hotărâre pentru modificarea titlului VIII "Accize şi alte taxe 
speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr, 1/2016

modifică titlul VIII pct. 79 alin. (4) şi pct. 
82 alin. (2);
abrogă pct. 79 alin. (5) de la titlul VIII

12 modificări prin H.G. nr. 340/2020 M. Of. nr. 364/6 mai 2020
Hotărâre pentru modificarea şi completarea titlului VII "Taxa 
pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare 
a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

modifică pct. 86 alin. (2) Ut. e) şi h) din 
titlul VII;
introduce aUn.(2_l) la pct. 86, alin. (20) şi 
(21) la pct. 88, anexele nr. 5 şi 6 la titlul VII
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13 modificări prin H.G. nr. 864/2020 M. Of. nr. 956/16 oct. 2020
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

modifică anexa: la titlul VII "Taxa pe 
valoarea adăugată’’ modificăpct. 4 alin.
(5) exemplul nr. 2, pci. 7 alin. (II). pcl. 24 
alin. (7). pct. 32 alin. (6), pct. 37 alin. (13), 
pct. 38, pct. 52 alin. (21) Ut. b), pct. 78 alin.
(6) lit. b) şi c). pct. 78 alin. (11), pct. 88 
alin. (1) lit. c) şi d), pct. 88 alin. (20) şi 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 5, la titlul 
VIII "Accize şi alte taxe speciale ” modifică 
pct. 5 alin. (1), pct. 6 alin. (6), pct. 8 alin. 
(3). pct. 8 alin. (9) lit. g). pct. 23 alin. (1) 
lit. g). pct. 30 alin. (24). pct. 46 alin. (3), 
pct. 92 alin. (2), pct. 92 alin. (3). pct. 92 
alin. (4) lit. c), pct. 92_1 alin. (1) şi (2), pct. 
93 alin. (4) lit. c), pct. 120 alin. (2), pct.
120 alin. (4) lit. b) şi modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. 19;
la titlul II "Impozitul pe profit" introduce 
lit. d) la pct. 13 alin. (2), la titlul VII "Taxa 
pe valoarea adăugată” introduce alin. 
(12_1) la pct. 7, secţ. a 5-a alcătuită din 
pct. 10_1 la cap. IV, alin. (3_1) la pct. 52 şi 
alin. (I4_l) la pct. 79, la titlul VIII "Accize 
şi alte taxe speciale" introduce alin. (8) şi 
(9) la pct. 1, lit.f_l) la pct. 8 alin. (9). alin. 
(34_î) la pct. 8, alin. (39_1) la pct. 8, lit. 
f_l) la pct. 23 alin. (1), alin. (17_1) la pct. 
30, lit. d) la pct. 61 alin. (7), lit. e) la pct.
83 alin. (3), alin. (2_1) la pct. 92 şi alin. (5) 
la pct. 144;
la titlul VII "Taxape valoarea adăugată" 
abrogă pct. 37 alin. (3) şi (12) .şi pct. 83 
alin. (4), la titlul VIII "Accize şi alte taxe 
speciale” abrogă pct. 6 alin. (I) - (5), pct. 8 
alin. (2) şi (4), pct. II alin. (I) şi (3) - (5) şi 
subsecţ. a 4-a alcătuită din pct. 164 de la 
cap. I secţ. a 22-a

1*1 modificări prin H.G. nr. 928/2021 M. Of. nr. 878/14 sep. 2021 modifică pct. 3 alin. (7) lit. d), pct. 7 alin.
(14), pct. 10 alin. (6), pct. 72 alin. (7) lit. e).Hotărâre pentru modificarea şi completarea titlului VII din 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind ^4 alin. (5) din titlul VIT
Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 introduce, la titlul VII, alin. (8) la pct. I, 

alin. (18) şi (19) la pct. 7, pct. 3 şi 4 la art. 
72 alin. (1) lit. c), pct. 4 la art. 74 alin. (1) 
lit. b), secţiunea a 5_l-a la cap. XIII; 
abrogă pct. 12 din titlul VII
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M. Of. nr. 688/1 Osep. 2015L. nr. 227/2015

Lege privind Codui fiscal
Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, prevederile art. II intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României. 
Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 11-21 care intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul 
Oficial al României. Partea I şi a prevederilor pct. 26 care intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oficial al României. Partea l.(O.G. nr. 11/2022 - M. Of. nr. 97/31 ian. 2022) .

promulgată prin D. nr. 718/20151 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. b), art., 43 
alin. (2), art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1). 
art.52 alin. (}), art. 68 alin. (4) Ut. k), ari. 
68 alin. (7) Ut. d) , art. 76 alin. (3) Ut. g), 
art. 78 alin. (2) Ut. b), art. 97 alin. (7) 
prima teză. art. 101 alin. (9), aH. 125 alin.
(1) Ut. c), art. 137 alin. (2), art. 148 alin.
(4) Ut. b), art. 151 alin. (6), art. 153 alin.
(2) , art. 157 alin. (2), art. 183. art. 185 
alin. (2), art. 187 alin. (1) Ih. J), art. 187 
alin. (2), art. 193 alin. (2), art. 195 alin.
(2), ari. 202, art. 204 alin. (2), art. 207 
alin. (4), art. 210 alin. (2), art. 212 alin. 
(2), art. 224 alin. (4) Ut. b), art. 470 alin. 
(7), ari. 471 alin. (2) şi (3), art. 474 alin.
(7) Ut. a), art. 475 alin. (3) şi (5), art. 481 
alin. (2) Ut. a), art. 485 alin. (1) lit.J), art. 
494 alin. (6) şi (12), art. 495 Ut. 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 an. 51, alin. (8) 
la art. 133. Ut. d) la art. 141, Ut. g) la alin. 
(2) al ari. 291, alin. (4_1) la art. 493:

abrogă art. 43 alin. (6), art. 97 alin. (9), 
art. 133 alin. (2)

^ modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 iM. Of. nr. 923/11 dec. 2015 modifică art. 153 alin. (1) Ut. 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 fiscal-bugetare
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5 modiftcări prin L. nr. 358/2015 !M. Of. nr. 988/31 dec. 2015 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2015 pentru modirtcarea 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) Ut. d). art. JOI 
alin. (9), art. 168 alin. (7), art. 224 alin.
(5) , ari. 263 lit.f), art. 307 alin. (6). art. 
331 alin. (2) Ui. g). art. 360 alin. (6). art.
361, art. 402 alin. (10) şi (II), art. 403 
alin. (2). art. 404 alin. (2) şi (5), art. 406 
alin. (I) Ut. h), art. 409 alin. (2), art. 410 
alin. (1), art. 412 alin. (8), art. 432 alin. 
(l), art. 434, art. 435 alin. (3). (4) şi alin. 
(9) Ut. a), art. 455 alin. (2) şi (4). art. 457 
alin. (3), art. 458 alin. (1) Ut. a), art. 460 
alin. (6), art. 461 alin. (6), (11) şi (12). art. 
462 alin. (5). an. 463 alin. (2) şi (4), art. 
466 alin. (8) şi (9), art. 467 alin. (5); 
introduce Ut. g_l) la alin. (2) al art. 13, 
alin. (11) la art. 26. alin. (4) la art. 223, 
alin. (7) la art. 331. Ut. e) la alin. (6) al ari.
362, alin: (4_1) şi (5_1) la art. 455, alin.
(6) la art. 462, alin. (4_J) şi (5_l) la art. 
463, alin. (2_1) la art. 465, alin. (6) la art.
467

6 modificări prin 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

O.U.G. nr. 8/2016 modifică art. 495 Ut. a)~c) şi e);

introduce ari. 495 1

M. Of. nr. 520/11 iul. 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 adopţiei, precum şi a altor acte normative

modifică art. 153 alin. (l) Ut. h), denumirea 
marginală a art. 162. art. 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 10~a de la titlul V 
cap. HI. art. 180-183. art. 456 alin. (1) 
Ut..s). art. 464 alin. (1) Ut. s). art. 469 alin. 
(I) Ut. c), art. 476 alin. (1) Ut. b). art. 477 
alin. (7), aii. 485 alin. (1) Ut. b). art. 495 
IU- g):

introduce alin. (6_1) la art. 179

9 completat prin O.U.G. nr. 32/2016 :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 
completări prin

introduce pct. 3 la art. 60 (se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii august 
2016) , Ut. e) la art. 111 alin. (2). alin.
(2_1) - (2_9) la art. 111, Ut. a_l) la art.
114 alin. (2), Ut. h) la art.291 alin. (2) (se 
aplică începând cu data de 1 august 2016)

M. Of. nr. 440/14 iun. 2017

10 completat prin O.U.G. nr. 46/2016 U. 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

introduce alin. (5) la ari. 456, alin. (5) la 
art. 464 şi alin. (5) la art. 469

M. Of. nr. 210/28 mar. 2017
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11 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

modifică art. 7pct. 39, art. IJ alin. (6)-(9), 
art. 22 alin. (1), art. 25 alin. (4) Ut. e), art. 
48 alin. (5), art. 81 alin. (J), art. 132, art. 
305 alin. (5), art. 316 alin. (11) Ut. g), art. 
316 alin. (12) Ut. a), ari. 317 alin. (1), (2), 
(8), (10) şi (11). art. 325 alin. (3), art. 456 
alin. (5) partea introductivă şi Ut. b), art. 
464 alin. (5) partea introductivă şi Ut. b) şi 
art. 469 alin. (5);
introduce alin. (5_}) şi (5_2) la art. 16. 
alin. (9) la art. 25, Ut. h) şi i) la art. 28 alin. 
(3), alin. (5_1) şi (5_2) la art. 48, Ut. o_l) 
la art. 62, alin. (4_1) la art. 68. Ut. t) la art. 
142, alin. (9_1) la art. 146, alin. (3_1) ia 
art. 147, alin. (7_1) la art. 168, alin. (3_1) 
şi (3_2) la art. 169, alin. (9) la art. 190. 
alin. (2_1) la art. 191. alin. (7_1) la art. 
199, alin. (2_î) la art. 200, alin. (7) la art. 
207, alin. (2_I) la art. 208, alin. (5) la art. 
214, alin. (2_1) la art. 215, lit.J) la art. 268 
alin. (9), alin. (5_1) la art. 305, art. 315_î 
şi lit.J) la art. 325 alin. (1); 
abrogă art. 22 alin. (11), art. 316 alin. (li) 
Ut. b) şi art. 329;
suspendă aplicarea prevederilor art. 324 
alin. (4)—(6) până la data de 31 decembrie 
2019.

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

12 modificări prin O.U.G. nr. 3/2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

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

M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 modifică art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1) Ut. 
a), art. 52 alin. (1), art. 78 alin. (2) Ut. a) 
pct. iv), art. 111 alin. (1), art. 140, art. 143 
alin. (2) şi (4), art. 144, art. 145 alin. (2), 
art. 146 alin. (6) şi (8), art. 148 alin. (1)- 
(3), art. 149, art. 160 alin. (3), art. 161 
alin. (2), art. 162 alin. (3), art. 170 alin.
(2), art. 171 alin. (3), art. 172 alin. (3). art. 
173, art. 176 alin. (7), art. 177 alin. (3), 
art. 178 alin. (1), (3) şi (4) şi art. 179 alin.

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

Ofi
introduce art. 22_I, alin. (7) la art. 48, pct. 
4 la art. 60;
abrogă art. 51 alin. (1) Ut. b), art. 139 alin. 
(2) şi (3), art. 157 alin. (3), art. 176 alin. 
(5), an. 177 alin. (2), art. 178 alin. (2) şi 
art. 179 alin. (6_1)

13 modificări prin L. nr. 2/2017 iM. Of. nr. 36/12 ian. 2017 modifică art. 100, art. 101 alin. (9), art. 
132 alin. (2), art. 153 alin. (2), art. 160 
denumirea marginală şi alin. (1), art. 168 
alin. (9) şi art. 169 alin. (1) şi (6); 
introduce alin. (9_l)f9_3) la art. 168; 
abrogă art. 153 alin. (1) Ut. e) şi art. 169 
alin. (7)-(10)

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniu! sănătăţii

1^ 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 art. 76 alin. (2), Ut. ţ) 
la art. 142, art. 8_1 şi alin. (5) la art. 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

introduce lit.h_}) la art. 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 art. 133 alin. (7) la data de ] 
ianuarie 2018

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

modifică art. 456 alin. (1) Ut. 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 art. 60 pct. 3 f/art. 423 alin. (3): 
introduce art. 448_1 şi 44S_2

19 modificări 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. 3/2017şi modifică art. 
22 alin. (4), art. 25 alin. (4) Ut. c), art. 48 
alin. (3). art. 55 alin. (1) Ut. e), avi. 54, art. 
55 alin. (3). ari. 76 alin. (4) Ut. t). ari. 78 
alin. (2) Ut. a), art. 125 alin. (1) ultima teză 
şi alin. (7), art. 139 alin. (1) Ut. o), art. 155 
alin. (1) Ut. d). art. 169 alin. (1) Ut. c). art. 
169 alin. (3) - (3_2). an. 171 denumirea 
marginală şi alin. (2). art. 174 alin. (1) Ut. 
d). art. 179 alin. (1) Ut. c), art. 281 alin. (1) 
şi (8). art. 286 alin. (l) Ut. c), art. 287 Ut. 
d). art. 316 alin. (8). alin. (9), alin. (11) Ut. 
b). alin. (12) partea introductivă şi Ut. e), 
an. 336 pct. 4. art. 342 alin. (1) şi (2). art. 
359, art. 369 alin. (5). art. 371 alin. (1), 
art. 374 alin. (2). art. 377 alin. (3) şi (4), 
art. 379 alin. (I). art. 380partea 
introductivă, art. 382 alin. (2). art. 385 
alin. (2) şi (4). art. 387 alin. (1). art. 388 
partea introductivă, art. 390 alin. (2). aii. 
393 alin. (2) şi (4). modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. 1 de la titlu! VIII; 
introduce Ut. k) la art. 13 alin. (2). alin. (2) 

la an. 47. alin. (8) la art. 48, alin. (5_1) la 
art. 107. Ut. a_2) şi a_3) la art. 114 alin.
(2). alin. (1_1) la aii. 115, alin. (8_1) la 
art. 125. Ut. e) la art. 169 alin. (1), alin.
(13) la art. 342, alin. (3) şi (4) la art. 366, 
secţiunea a 12_1- a cu art. 393__1 la titlul 
VW cap. I. art. 487J;

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

20 modiftcări 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 art. 158
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21 modificări prin 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

O.G. nr. 25/2017 modifică art. 76 alin. (4) lit. o), art. 116 
alin. (]). art. 142 lit. s) pct. 6. art. 235. art. 
236, art. 237, anexa nr. 1;

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

introduce lit. n) la art. 25 alin. (3), art. 
67_1. alin. (8_}} la art. 85, alin. (4_J) la 
art. 86

22 rectificare M. Of. nr. 730/11 sep, 2017 rectifică anexa nr. J 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 ari. 465 alin. (2_I)

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

modifică, la 1 ian. 2018, art. 456 alin. (2) 
lit. a) şi art. 464 alin. (2) lit. i);

introduce lit. x) la art. 456 alin. (I), lit. z) la 
art. 464 alin. (1) şi lit. s) la art. 464 alin. (2)
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25 modificări prin M. Of. nr. 885/10 nov. 2017O.U.G. nr. 79/2017 modifică art. 2 alin. (2). arî. 25 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii lit.h), art. 25 alin. (4) Ut. p), art. 47 alin. (1) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal lit.c), art. 51 alin. (5) şi (6), art. 52, art. 54, 

art. 60 pct. 2, art. 64 alin. (1) 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 aUn.(}), art. 76 alin. (2) Ut. 
r__l), art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (2) 
Ut. a)partea introductivă şi Ut.b), arî. 84 
alin. (8), ari. 85 alin. (6), ari. 86 alin. (4) şi
(6) , art. 97 alin. (1) - (3) primele teze şi 
alin. (5), art. 99, art. 100, art. 101 alin. (2) 
şi alin. (9) prima teză, art. 107 alin. (1). art. 
110 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 
aUn.(l) şi alin. (2)partea introductivă, art. 
123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 
alin. (3), art. 132 alin. (2), art. 137 alin. (1) 
partea introductivă, art. 138, art. 139 
denumirea marginală, alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (4), art. 140, art. 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 II al titlului V, art. 148, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului II al titlului V, 
art. 151, titlul capitolului III al titlului V, 
art. 153 alin. (1) Ut. a), art. 154 alin. (1) Ut. 
a), b). J) şi g), art. 154 alin. (2), titlul 
secţiunii a 2-a a capitolului III al titlului V, 
art. 155, art. 156, art. 157 denumirea
marginală şi alin. (1) partea introductivă, 
titlul secţiunii a 4-a a capitolului III 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 III al titlului V, art. 170, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului III al titlului V. 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a capitolului 
III al titlului V, art. 180, art. 449 alin. (3)
Ut. h), tabelul de la art. 470 alin. (5), 
tabelul de la art. 470 alin.(6). arî. 493 alin.
(8);

introduce capitolul III_1 cu art. 40_1 - 
40_6, alin. (3) la art. 47, art. 54_1, alin. 
(9) - (12) la arî. 133, art. 135_1, alin. 
(5_1) - (5_3) la art. 146, Ut. h) - p) la art. 
154 alin. (1), aUn.(5_l) la art. 168, 
capitolul IX cu art. 220_1 - 220_7 după 
cap. VIII al titlului V. alin.(8) la art. 297, 
alin. (3) la art. 502;

abrogă art. 27, art. 47 alin. (1) Ut. a) şi b), 
art. 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), arî. 171 - 
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. V al titlului V cu art. 192-
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200, cap. VI al titlului V cu art.201- 208, 
cap. VI] cu ari. 209-215.

26 modificări prin O.U.G. nr. 2/2018 M. Of. nr. 95/31 ian. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 
prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 104/2018

prorogă, pentru anul 2018, touienele 
prevăzute la art. 148 alin. (3), precum şi la 
an. 170 alin. (4) până la 15 aprilie 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) Ut. 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
M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018aprobată prin L. nr. 276/2018

28 modificări prin Lnr. 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), 
an. 68 alin. (7) Ut. d). art. 76 alin. (3) Ut. 
g), art. 76 alin. (4) Ut. t), art. 78 alin. (2) Ut. 
a) pcl. (iv), art. 142 Ut. s) pct. 6, art. 310 
alin. (1):

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

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

29 modificări prin M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
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

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

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

introduce Ut. a_l la art. 60 pct. 1, Ut. a_l) 
la art. 61, Ut. a l la art. 64 alin. (1), alin. 
(10) şi (11) la art. 69, art. 69_1 - art. 69_3, 
cap. II _} după art. 69_3, art. 72_1, alin. 
(4) şi (5) la art. 79, alin. (2_1) la art. 110, 
art. Î20_l, alin. (13) - (19) la art. 133, Ut. 
b_l) la art. 137 alin. (1), Ut. h l la art. 154 
alin. (l), Ut. i) la art.223 alin. (2);

abrogă art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) Ut. 
l), art. 74, art.-75, art. 85 alin. (5), art. 110 
alin. (7) - (13), art. 116 alin. (6), art. 130 
alin. (5) şi (6), art. 131 alin. (5), art. 181, 
art. 223 alin. (1) Ut. n), art. 224 alin. (4) Ut.
a)

Consiliul Legislativ - Pag. 7 din 21miercuri, 2 februarie



30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 modifică art. 5] alin. (4). art. 68 alin. (J), 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor art. 72 alin. (8), (9) şi (10). ari. 79 alin. (1) 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

şi (4), art. 82 alin. (6). art. 102 alin. (J). 
art. }06 alin. (3). art. 107 alin. (5). art. J20 
alin. (7). ari. 123 alin. (3). (4). (5) şi (6), 
art. 132 alin. (2). art. 148 alin. (2). art. 151 
alin. (2)-(7). art. 170 alin. (2) Ut. a), art.
174 alin. (2). (3). (4), (5) şi (7), art. 174 
alin. (13) Ut. a), art. 180 alin. (3) şi art. 342 
alin. (9) şi (10):
introduce Ut. d) la art. 22 alin. (8). alin. (3) 
la art. 42, alin. (3_1) la art. 48. alin. (1_1)- 
(1_4) la ari. 56. art. 68_1, alin. (7) la art. 
82. alin. (9) la art. 106. alin. (9) la art. 107, 
alin. (10) la ari. 268, lit.j) la art. 364 alin. 
(1) şi alin. (4) la art. 484; 
abrogă art. 231 alin. (2) şi titlul VI 
„Impozitulpe veniturile oblînule din 
România de nerezidenţi şi impozitul pe 
reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în 
România ”, cap. IV „Modul de 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

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

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

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

modifcă art. 456 alin. (1) Ut. I). art. 464 
alin. (}) Ut. î) şi art. 469 alin. (1) Ut. b); 
introduce alin. (6) la ari. 456, alin. (6) la 
ari. 464 şi alin. (6) la ari. 469

32 modificări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 456 alin. (1) Ut. s). art. 464 
alin. (1) Ut. s) şi art. 469 alin. (!) Ut. c); 
introduce art. 294^1. alin. (7_1) la art. 
460 şi alin. (7_1) la art. 465

33 modificări prin M. Of. nr. 602/13 iul. 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

O.U.G. nr. 63/2018 termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) Ut. 
a), alin. (14) Ut. a), alin. (15) Ut. a), art.
151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 2018

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

34 modificări 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 ftscal

modifică la 1 ian. 2019 art. 291 alin. (2) Ut.
g):

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

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

modifică ari. 2J Ut. b) şi c), art. J33 alin. 
(15), art. 291 alin. (3) Ut. b);

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 introduce alin. (8) la art. 19, Ut. d)-f) la 
art. 291 alin. (3);

abrogă art. 291 alin. (2) Ut. d) şi f)

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

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

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. crt. 14 la art. 105 alin. (2)

40 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 modifică art. 76 alin. (3) Ut. h), art. 105 
alin. (4). art. 122 alin. (4) Ut. a) şi c) şi alin. 
(5), art. 125 alin. (4), art. 140, art. 142 Ut. 
r), art. 146 alin. (5) şi (5_1), art. 168 alin. 
(5_1), art. 170 alin. (2) Ut. e), art. 220_3. 
art. 331 alin. (6), art. 343 alin. (5), anexa 
nr. 1 de la titlul VIII; 
introduce pct. 5 la art. 60. lit. i) la art. 76 

alin. (3), alin. (5) la art. 105, Ut. c) la art. 
133 alin. (15), alin. (15_1) la art. 133, art. 
138_1. Ut. r) la art. 139 alin. (1). alin.
(5_5) la art. 146, lit. r) la art. 154 alin. (1), 
lit. t) la art. 157 alin. (1). Ut. l) la an.
220_4 alin. (1), alin. (4_1) la art. 220_6. 
alin. (3) la art. 491;
abrogă art. 342 alin. (5), (6) şi (11) - (13), 

art. 343 alin. (3)

Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 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

41 modificări prin L. nr. 13/2019 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 456 alin. (1) Ut.
S):
introduce lit. g) - j) la art. 291 alin. (3), 

alin. (3) - (6) la art. 351, Ut. s) la art. 456 
alin. (2), alin. (3_1) la art. 456
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42 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 fiscal- 
bugetare

modifică art. 25 alin. (3) liî. b) pct. 3, an. 
25 alin. (4) Ut. i), art. 40_2 alin. (]), (3), (4) 
şi (7), ari. 40_5 alin. (4). art. 41 alin. (7), 
art. 56 alin. art. 56 alin. (1_4) Ut. b). 
art. 68_î alin. (7). art. 72 alin. (8), art. 82 
alin. (6), art. 115 alin. (1), art. 116 alin.
(1), art. 116 alin. (2) Ut. a), art. 123 alin.
(3) şi (4), art. 287 Ut. d). art. 291 alin. (3) 
Ut. c) pct. 3, art. 348 alin. (1); 
introduce alin. (4_1) la art. 25, Ut. e_l) la 
art. 53 alin. (1), alin. (6) la art. 78. alin. 
(12) la art. 101, Ut. m) la art. 114 alin. (2), 
Ut. c) la art. 116 alin. (2), alin. (3_l) la art. 
116, art. 123J, alin. (7)-(!0) la art. 130; 
abrogă art. 68_1 alin. (8)-(ll), art. 72 alin. 
(9), (10). (11) şi (12), art. 79 alin. (1), (2). 
(3), (4) şi (5), art. 82 alin. (7), art. 102 alin. 
(1), (2) şi (3), art. 123 alin. (5) şi (6)

43 rectificare M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 rectifică art. 138_1 alin. (1)
RECTIFICARE

44 modificări prin O.U.G. nr. 15/2019 M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 prorogă pentru anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
Declaraţiei 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 prevăzut pentim plata 
impozitului pe venit şi a contribuţiilor 
sociale obligatorii, datorate de persoanele 
fizice, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv; prorogă pentru anul 2019, 
termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la 
art. art. 151 alin. (24) până la data de 16 
august inclusiv; prorogă pentru anul 2019, 
termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la 
art. 133 alin. (15) Ut. a) pentru acordarea 
bonificaţiei, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv.

Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 
aprobată prin L. nr. 227/2019 M. Of. nr. 945/26 nov. 2019

45 modificări prin Lnr. 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, art. 314 
alin. (1) Ut. a) şi art. 314 alin. (3); 
introduce art. 274_1, alin. (8) - (12) la art. 
278, Ut. fila art. 286 alin. (1) şi Ut d) la 
ari. 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. IU 
titlu V, art. 180 denumirea marginală, art 
180 alin. (2) şi (3), art 182; 
introduce Ut. s) la art 139 alin. (1), lit.c) la 

art 180 alin. (1); 
abrogă art. 142 lit.t)
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modificări prin O.U.G. nr. 31/2019 M. Of. nr. 403/23 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi 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 şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifică ort. 29! alin. (2) Ut. e): 
introduce Ut. k) la art. 291 alin. (3)

‘‘fi modificări prin O.U.G. nr. 35/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 22/2021 M. Of. nr. 254/12 mar. 2021

M. Of. nr. 427/30 mai 2019 abrogă art. 122 alin. (5)

<9 modificări prin O.U.G. nr. 43/2019 M. Of. nr. 507/21 iun. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investiţfiilor

modifică art. 60pct. 5

50 modificări prin L. nr. 156/2019
Lege pentru modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 625/26 iul. 2019 modifică art. 25 alin. (4) lit. i) pct. 1

51 modificări prin L. nr. 172/2019 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fîscal

modifică art. 270 alin. (3) lit. b). art. 3J6 
alin. (9) şi art. 316 alin. (li) lit. h): 
abrogă art. 270 alin. (4) lit. c)

52 modificări prin L. nr. 179/2019
Lege pentai 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

M. Of. nr. 829/11 oct. 2019 modifică art. 7 pct. J5

53 modificări prin L. nr. 185/2019 ;M. Of. nr. 848/18 oct. 2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
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 pănă la 6 martie 1945 din 
motive etnice

modifică art. 456 alin. (J) lit. s), art. 464 
alin. (1) Ut. s) şi art. 469 alin. (l) Ut. c)

54 modificări prin M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019L. nr. 263/2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 146 alin. (8), art. 168 alin. (8) 
şi anexa nr. 1 titlul VIII nr. crt. 10-12: 
abrogă art. 146 alin. (5_l)-(5_5), art. 168 
alin. (5_1)

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

aprobată prin L. nr. 252/2021

M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019 modifică art. 343 alin. (5) şi anexa nr. 1 de 
la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale

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

56 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 modifică art. 342 alin. (I) şi (2) începând 
cu anul 2020.
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57 modificări prin M. Of. nr. 72/31 ian. 2020O.G. nr. 6/2020 
Ordonanţâ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare

modifică art. J3 alin. (2) lit.j). ari. 40_6, 
ari. 267 alin. (2) şi (3), ari 294 alin. (2) Ut. 
a), ari. 324 alin. (4) şi (5). art. 325 alin. (2): 
introduce lit.j) şi g) la ari. J3 alin. (1). pct. 
4_î la art. 40_], pct. 11-13 la ari. 40_J, 
art. 40J-40J0. art. 270J. alin. (9) - (II) 
la art. 275. alin. (21) la art. 294. alin. (6) 
şi (7) la art. 321, alin. (!_!) la art. 325: 
abrogă ari. 337 alin. (2) lit. j) şi g); 

suspendă aplicarea art. 324 alin. (4)-(6) 
până la dala de 31 dec. 2022

58 modificări prin O.U.G. nr. 29/2020
Ordonanţâ de urgenţă privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare

M. Of. nr. 230/21 mar. 2020 în anul 2020, tennenul de 31 manie 
inclusiv, prevăzut la ari. 462 alin. (I), ari. 
467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv; 
în anul 2020, termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la ari. 462 alin. (2). ari. 
467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2), pentni 
acordarea bonificaliei stabilite de consiliul 
local, se prorogă până la data de 30 iunie 
inclusiv.

59 modificări prin L. nr. 32/2020 M. 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 - S.A.. 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 pct. 48 la art. 7 şi Ut. I) la ari. 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 art. 437:
introduce alin. (1_5) la art. 56, Ut. u) la 

art. 76 alin. (4). Ut. u) la art. 142:

61 modificări prin O.U.G. nr. 69/2020 M. Of. nr. 393/14 mai 2020 modifică art. 121, art. 151 alin. (22) - (24), 
art. 168 alin. (5). art. 174 alin. (22). ari. 
316 aîin. (9);
introduce Ut. f_l) la art. 153 alin. (1), art. 
157J. alin. (IJ)şi (1_2) la art. 168, alin. 
(23) şi (24) la art. 174: 
abrogă art. 151 alin. (26)

Ordonanţâ de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale

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 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-Co\/-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 altor 
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 :M. Of. nr. 443/26 mai 2020
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (1) 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 pcl. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

introduce Ut. e) la art. 60 pct. I

65 completat prin L. nr. 131/2020
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

M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 introduce Iii. d) la art. 270 alin. (8)

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 şi pentru completarea Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

modifică art. 118 alin. (2) lit.b); 
introduce Ut. t) la an. 25 alin. (4). alin. 
(^-^) (1_1) la art.
12$:
abrogă art. 53 alin. (3)

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 normative

modifică art. 137 alin. (1) Ut. b): 
introduce pct. 6 la ari. 60, Ut.j) la art. 122 

alin. (4), Ut. d) la art. 319 alin. (10), alin. 
(1__1) la art. 321

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

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

69 modificări prin L. nr. 230/2020 
Lege pentm modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 modifică art. 456 alin. (4) şi ari. 464 alin. 
(4) la data de 1 ianuarie 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. (3) lit.b) pct. 2 şi alin. 
(9), art. 28 alin. (3) Ut. h) şi i). ari. 62 Ut. 
o_l). ari. 68 alin. (4_1): 
introduce pct. 2_1 la art. 25 alin. (3) Ut. b). 

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

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

modifică art. 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 art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3

73 rectificare IM. Of. nr. 1101/18 nov. 2020 rectifică articolul unic pct. 8 din L. nr. 
239/2020 (referitor la completarea art. 76 
alin. (4) cu Ut. x), in loc de Ut. v))

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

modifică art. 103 alin. (1) Ut. a)

75 modificări prin L. nr. 262/2020 M. Of.nr. 1112/20 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (4) Ut. i) şi art. 56 
alin.
introduce alin. (1_1) la art. 22
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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 ari. 7pct. 18, pct 26 Iii. d), pct. 37 
şi 40. ari. 12 lit.h), i). m) şi s). art. 13 alin. 
(J) Ut. c). art. 14 Ut. a), art. 22 alin. (2), (4) 
şi (5), art. 25 alin. (4) Ut. q). ari. 26 alin.
(J) partea dispozitivă a lit.c), art. 35. art.
39 alin. (6). art. 40_6 alin. (6). art. 43 alin. 
(5) lit.a). aii. 53 alin. (2) Ut. b). aii. 54. art. 
59 alin. (2), art. 60 pct. 6, aii. 66, art. 68 
alin. (2) Ut. c), art. 76 alin. (2) Ut. p), prima 
teză a alin. (3). alin. (4) Ut. a), (t) şi (xi). art. 
78 alin. (}). (2) Ut. a), pct. ii), alin. (4) şi
(5) . art. 83 alin. (3) - (5). art. 84 alin. (Ii), 
art. 85 alin. (l) - (4) şi (6), art. 87, art. 89 
alin. (2), art. 92, aii. 94 alin. (3), art. 96 
alin. (3) Ut. b) şi c) şi alin. (4), art. 106 alin.
(6) . an. 107 alin. (3). (5). (8) şi (9). art. 108 
alin. (2). an. 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). art. 
122 alin. (4) Ut. a), an. 123 alin. (1) şi (3), 
art. 125 alin. (1) Ut. b) şi alin. (4), art. 131 
alin. (3) Ut. b), art. 132 alin. (2), art.
135_1. art. 138_1 alin. (1). art. 139 alin.
(1) Ut. i). art. 140 alin. (2). art. 142 Ut. b) şi
и) . art. 146 alin. (2_î) şi alin. (9). art. 147 
alin. (3). titlurile secţiunii a 5-a şi a 6-a a 
cap. 11 al titlului V, art. 151 alin. (12). art. 
154 alin. (1) Ut. a), b). d) şi r). an. 154 alin.
(2) , an. 155 alin. (2), art. 157 alin. (1) Ut.
к) . art. 168 alin. (7) şi (7_1), art. 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. (1) Ut. 
j) şi o), alin. (2) partea introductivă, b), e) 
şig). art. 224 alin. (9), an. 227 alin. (1). 
art. 228 Ut. a) şi b), art. 229 alin. (1) Ut. c). 
art. 230 alin. (2) şi alin. (5) Ut. e) şi J), ari. 
231 alin. (1). an. 270 alin. (3) Ut. b) şi alin.
(7) , art. 282 alin. (3) Ut. a), art. 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). an. 303 alin. (3) - (5). art. 326 alin. (4), 
art. 331 alin. (2) Ut. e) pct. 1 şi 2. şi alin.
(6), an. 336pct. 9 şi 18, art. 343 alin. (5). 
art. 346 alin. (3). art. 348 alin. (8). art. 356 
alin. (2), art. 357, an. 358 alin. (5). art.
359 alin. (1). an. 362 alin. (4) şi (5), art.
367 alin. (2), an. 401 alin. (2) Ut. h) şi 
alin. (6), art. 402 alin. (5), art. 405 alin. (1). 
art. 412 alin. (9). an. 414 denumirea 
marginală, art. 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
VIU, art. 453 Ut. b). art. 456 alin. (1) 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), art. 462 
alin. (2), art. 464 alin. (2) Ut. g). art. 466 
alin. (6), art. 467 alin. (2). art. 469 alin. (1) 
lit.i), art. 471 alin. (3). art. 488, an. 489 
alin. (1). art. 491 alin. (2). art. 493 alin. (8): 
introduce an. 8_1, alin. (10_l) la art. 22, 

alin. (2_l) şi alin. (12) şi (13) la art. 25, Ut. 
f_l) la an. 25 alin. (4), alin. (4) şi (5) la 
an. 29, alin. (2_1) la art. 31, cap. IV_l

Consiliul Legislativ - miercuri, 2 februarie Pag. 15 din 21



cuprinzând art. 42_1- 42_! I, alin. (5) - (7) 
la ari. 45, Ut. n) la ari. 53 alin. (l) alin. 
(2_1) la art. 59. Ut. k_l) şi k_2) la art. 68 
alin. (7). alin. (7_î) la art. 68. art.68_2, Ut. 
ţ_}) la ari. 76 alin. (4), Ut. w) şi y) la art.
76 alin. (4), alin. (2_1) ia art. 78, alin.
(2_}) şi (2_2) la art. 82, alin. (2_I) la art. 
83, alin. (3_î) la art. 84, alin. (4_1) - (4_9) 
la art. 85. Ut. a_J) la art. 93 alin. (2). alin. 
(3) şi (4) la art. ÎOO, nr. crt. 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. (3J2) 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. (!_}) 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), (10_1) şi 
(18J) la art. 174, alin. (2_1) la art. 220_6, 
alin. (1_1) la art. 220_7, Ut. c_l) la art.
224 alin. (4), alin. (2) la art. 228, alin. (8) 
la art. 230, alin. (1_1) la art. 270, lit.f) la 
art. 287, alin. (6_1) şi (6_2) la art. 316, 
alin. (4_i) 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 art. 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 ari.
471, alin. (1_1) la art. 491, art. 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), art. 223 alin. (2) 
Ut. c) şi h), ari. 494 alin. 10 Ut.c) şi alin. 
(11): in 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 termenul de: 25 mai, inclusiv. Termenul 
de: 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru 
depunerea formulai'ului 230 „ Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat" la art. 
123 alin. (4) şi art. 123_i 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 termenul 
de: 25 mai, inclusiv, 
în cuprinsul titlului IV — „Impozitulpe 
venit" la art. 62 Ut. p). art. 91 Ut. d), art. 93
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alin. (2) Ut a), arî. 94 denumire articol şi 
alin. (6), ari. 96 denumire articol şi alin. 
(}), art. 98 şi grt. l}9alin. (1) se 
înlocuieşte sintagtna aur financiar" cu 
„aur de investiţii".

77 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 modifiicâ 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

78 modificări prin O.U.G. nr. 13/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 
82/1991

M. Of. nr. 197/26 feb. 2021 modifică art. 25 alin. (4) lit.f_î), art. 76 
alin. (4) Ut. a), art. 78 alin. (]), art. 78 alin. 
(2_!) Ut. b), art. 107 alin. (5), art. J42 Ut. 
b), art. 146 alin. (2__1), art. 168 alin. (2_I), 
art. 220_6 alin. (2_1), art. 282 alin. (3) Ut. 
b), 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. (15_7) 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, a.stfel 
cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la data de 1 martie 
2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a 
art. lpct. 160 din Legea nr. 296/2020 pentm 
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 în 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 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

modifică art. 286 alin. (1) Ut. c), art. 297 
alin. (3), art. 303 alin. (5), art. 325 alin. (2): 
introduce alin. (1_3) la art. 123, alin.
(ij) la art. 325, alin. (2J) 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) Ut. i_l) şi i_2). art. 76 alin. (4) Ut. x) şi 
art. 142 Ut. z)
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80 modificări prin O.U.G. nr. 59/2021 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 modifică arf. 266 alin. (I) pct. 35, ari. 268 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (9) Iii. b), ari. 275 alin. (2) • (6). ari. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal 293 alin. (!) Ui. d), ari. 297 alin. (4) Ut. c). 

ari. 307 alin. (6). ari. 314, an. 315. ari. 316 
alin. (5). ari. 319 alin. (5) Iii. d), ari. 319 
alin. (6) Ut. h):
introduce pct. 36 la ari. 266 alin. (1). alin. 

(15) şi (16) la ari. 270, alin. (12) la ari.
275, ari. 27S_1. alin. (II) la ari. 282, ari. 
292^1. Ut. d_l) la ari. 293 alin. (1). ari. 
315_2 - 315_4, Ut. c) la ari. 316 alin. (6). 
ari. 321 1:
abrogă ari. 275 alin. (7) şi (8). ari. 278 
alin. (8) - (12)

81 completat prin L. nr. 196/2021 M. Of. nr. 693/13 iul. 2021
Lege pentru modiftcarea şi completarea Legii serviciului public 
de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru 
modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

introduce Iii. l) la art. 291 alin. (3) la 6 luni 
de la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1.

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

aprobată cu modificări şi L. nr. 301/2021 
completări prin

modifică art. 24 alin. (1) Ut. a) pct. 2 şi Ut. 
h) pct. 3. art. 24 alin. (5) Ut. b) pct. 3. art. 
26 alin. (1) Ut. c) panea introductivă la 1 
ianuarie 2022, art. 40_3 alin. (4) partea 
introductivă, art. 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. (l_2)şi (2), art. 123 
alin. (1) şi (2), art. 123^1 alin. (2). art. 
123_1 alin. (5), ari. 147 alin. (1_1), art.
169 alin. (!_}), art. 218, art. 220_7 alin. 
(1_1). an. 224 alin. (5). ari. 229 alin. (l)
Ut. c) pct. 1 subpct. (iii), art. 229 alin. (1)
Ut. c) pct. 3 subpct. (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). art. 
464 alin. (1) Ut. s) şi u). art. 469 alin. (1)
Ut. c). art. 469 alin. (2). an. 481 alin. (1): 
introduce Ut. d) la art. 16 alin. (3). alin.

şl (^Jl) Io 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 1 ianuarie 
2022, alin. (2_2) la art. HO, alin. (2_l) la 
art. 115, alin. (1_1) la art. 116, alin. (3_1) 
la art. 123_1. alin. (21) la art. 133. alin. 
(2_2) la art. 146, alin. (2_2) la art. 168, 
alin. (2_2) la art. 220_6, Ut. c_l) la art.
229 alin. (1). alin. (2_1) la art. 230, alin.
(9) la art. 230, alin. (1_1) la art. 231, Ut. 
f_l) la art. 293 alin. (1) la I nov. 2021, 
alin. (3) la art. 293 la 1 nov. 2021. Ut. k_l) 
la art. 294 alin. (1) la 1 nov. 2021, alin. (4) 
la art. 294 la 1 nov. 2021, alin. (2_1) la art. 
316, alin. (2J) la art. 317, alin. (9)-(l6) la 
art. 471;
abrogă an. 40_3 alin. (8). an. 116 alin. 
(3J) şi (4), an. 469 alin. (1) Ut. d)

M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021
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83 completat prin L. nr. 286/2021 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021
Lege pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce Ut. in) la art. 291 alin. (3)

84 completat prin L. nr. 287/2021 M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021
Lege pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce Ut. n) la art. 291 alin. (3)

85 modificări prin L. nr. 291/2021 M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021
Lege pentru modificarea art. 291 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 291 alin. (3) lit. a)

86 modificări prin L. nr. 301/2021 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

modifică art. 111 alin. (4) fi (5). art. 456 
alin. (1) lit. s). art. 464 alin. (1) Ut. s) şi art. 
469 alin. (!) Ut. c);
introduce alin. (4_1) şi (4_2) la art. 42_5 şi 
alin. (10) la art. 45

87 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021 modifică ari. 76 alin. (4) lit. a), art. 100 
alin. (1), art. 101 alin. (12), art. 115 alin.
(1 _2), art. 132 alin. (2). art. 142 Ut. b) şi r), 
art. 154 alin. (1) Ut. h), titlul secţ. a 3-a din 
titlul V "Contribuţiisociale obligatorii" 
cap. III, titlul secţ. a 4-a din titlul V 
"Contribuţii sociale obligatorii" cap. 111, 
art. 168 alin. (1), (5). (7) fi (7J). art. 169 
alin. (1) lit. a) şi art. 291 alin. (3) Ut. c) pct.
3:
aplicarea prevederilor ari. 25 alin. (4) Ut. 
i_l) şi i_2), art. 76 alin. (4) lit. x) şi art.
142 Ut. z) se suspendă începând cu data de 
1 ianuarie 2022 şi până la data de 31 
decembrie 2022 inclusiv.prevederile art. 
291 alin. (3) Ut. o) se aplică pentru livrările 
de energie termică efectuate începând cu 
data de 1 ianuarie 2022; 
introduce Ut. ş) la art. 139 alin. (1), Ut. aa) 
la art. 142, Ut.f_2) şif_3) la art. 153 alin. 
(1). Ut. aj) la art. 155 alin. (1). Ut. ţ) la 
art. 157 alin. (1), art. 157_3. art. 169_2. Ut. 
m) la art. 220j! alin. (1). pct. 5 la art. 291 
alin. (3) Ui. c). Ut. o) la ari. 291 alin. (3), 
alin. (3_l) şi (3_2) la art. 291 . abrogă art.. 
101 alin. (11) şi art. 114 alin. (2) Ut. n). art. 
IV din Legea nr. 196/2021 (cu referire la 
introducerea Ut. l) la art. 293 alin. (1) - la 
data de 13 ianuarie 2022) şi art. Ipct. 160 
din Legea nr. 296/2020 (cu referire la 
modificarea art. 291 alin. (3) Ut. c)pct. 3 - 
la data de 1 ianuarie 2022)

completat prin L. nr. 322/202188 IM. Of. nr. 1245/30 dec. 2021
Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

introduce alin. (4) la art. 42, alin. (2_1) la 
art. 56
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89 modificări prin O.G. nr. 4/2022 M. Of. nr. 92/28 ian. 2022
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea 
unui termen

modifică art. 336pct. 2, 3. 5, 8, 9. 14. 21 şi 
22, art. 338 Ut. h), art. 340 alin. (1) Ut. b)- 
d), alin. (3) partea introductivă şi alin. (10) 
şi (11), art. 341 alin. (1), art. 349 alin. (2)-
(7) , art. 350 alin. (1) Ut. b) şi alin. (2), ari. 
351 alin. (l) Ut. b). art. 353 alin. (2)-(7), 
art. 362 alin. (1) şi (2), art. 364 alin. (!) Ut. 
a), art. 370 alin. (2), art. 375 alin. (1) Ut. 
c), art. 395 alin. (3), art. 396 denumirea 
marginală şi alin. (4), art. 397 alin. (1) Ut. 
a), b) şi d) şi alin. (4), titlul VIII cap. I titlul 
secţ.I5, art. 400 denumirea marginală, 
titlul VIII cap. I titlul secţ. 16, art. 401, art. 
402 alin. (2), alin. (3) Ut. a) şi alin. (4), art. 
402 alin. (6)-(10), art. 405, art. 406 alin.
(1) Ut. a), alin. (3) şi alin. (5), art. 407, an. 
408, ari. 409 alin. (1), art. 412 denumirea 
marginală şi alin. (1), (2) şi (4), titlul .tecţ. 
17, art. 413, art. 414 -419, art. 422, art.
423 alin. (3), art. 449 alin. (1) Ut. d), art. 
449 alin. (3) Ut. d) şi art. 449 alin. (5); 
introduce Ut. c) la art. 273 alin. (2). Ut. 
g_l) la art. 293 alin. (1). Ut. IJ) şi l_2) la 
art. 294 alin. (1), art. 335_1, pct. 7_1, 8_1, 
14_1, 16_1, 21 _1. 21 _2 şi 29 la art. 336, 
alin. (11 _!)-(! 1_3) la art. 340, alin. (1_1)- 
(î_7) şi alin. (I4)-(I9) la art. 342, alin.
(12) la art. 343, alin. (3)-(7) la ari. 350, 
alin. (1_I) şi (7)-(12) la art. 351. alin. (8)- 
(9) la art. 353, alin. (3_1) şi (3_2) la art. 
363, Ut. l_l) la art. 367 alin. (1), alin. (7) şi
(8) la art. 367, Ut. c_l) la art. 395 alin. (I), 
lit.j) la art. 397 alin. (1), alin. (5) şi (6) la 
art. 397, alin. (7) la art. 400, alin. (10_1) şi 
(12_1) la art. 402, art. 402_1, alin. (7) şi 
(8) la art. 406, titlul subsecţ. 1 cu art. 413 
după titlul secţ. 17, subsecţ. 2 cu art. 414- 
416_6 după art. 413, art. 414_1-414_18, 
art. 416_1-416_6, subsecţ. 3 cu art. 417 
după art. 416_6. subsecţ. 4 cu art. 418 
după art. 417, subsecţ. 5 cu art. 419 după 
art. 418, Ut. d) la art. 424 alin. (1), Ut. k) la 
art. 449 alin. (1) şi Ut. r) la art. 449 alin.
(2) : abrogă art. 336pct. 18, art. 337 alin. 
(4) şi (5), art. 349 alin. (8) şi (9), art. 351 
alin. (2), art. 353 alin. (I) Ut. c), art. 402 
alin. (5) şi art. 406 alin. (4)

Prevederile art. I pct. 5 referitor la art. 336 pct. 5, pct. 11,22 şi 23, pct. 25-36, pct. 37 referitor la art. 362 alin. (2), 
pct. 38, pct. 40 şi 41, pct. 47-50, intră în vigoare la 1 februarie 2022. Prevederile art. 1 pct. 90 şi 91 intră în vigoare 
în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prevederile art. I pct. 1-3 şi 44 intră în vigoare la 1 iulie 2022. Prevederile art. I pct. 4, pct. 5 referitor la art. 336 
pct. 2 şi 3, pct. 6-10, pct. 12-21, pct. 37 referitor ta art. 362 alin. (1), pct. 39, pct. 42 şi 43, pct. 45 şi 46, pct. 51-89, 
pct. 92, art. II şi art. IV se aplică de la 13 februarie 2023. Prevederile art. I pct. 24 intră în vigoare la 1 ianuarie 
2031.
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90 modificări prin O.G. nr. 11/2022 M. Of. nr. 97/31 ian. 2022

Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene

modifică ari. 25 alin. (4) Ut. i). art. 56 alin. 
(l_3), ari. 68_2 alin. (3), art. 336 pct. 4 Ut. 
d), art. 342 alin. (3), (4), (9) şi (10), art. 
359, art. 402 alin. (11). ari. 403 alin. (2), 
art. 404 alin. (2) şi (5), art. 406 alin. (1) Ut. 
b), art. 409 alin. (2). art. 410 alin. (1), art. 
432 alin. (1), art. 434, art. 435 alin. (3) şi 
(4), art. 435 alin. (9) Ut. a), art. 439 alin. 
(2) Ut. a) şi b), art. 442 alin. (2), art. 449 
alin. (2) Ut. e), art. 450 alin. (1); 
introduce alin. (17_1) la art. 41. alin. (5) 

la art. 42, alin. (11) şi (12) la art. 45, Ut. 
b_l) la art. 113, alin. (3) la art. 439, alin. 
(3_1) la art. 442; 
abrogă art. 56 alin. (l_2)
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