
I.L
ROMÂNIA

AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea 
operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere 

referitoare la perimetre petroliere offshore

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare 
pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de 

acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore
(b242/l 5.04.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 
adresa nr.XXXV/2000/19.04.2022 şi înregistrată la Consiliul 
Legislativ cu nr.D457/l 9.04.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art.2 alin.(l) lit.a) din Legea nr.73/1993, republicată 

şi art.46 alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect modificarea şi 

completarea Legii nr.256/2018 privind unele măsuri necesare pentru 
implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri 
petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, cu modificările 

ulterioare.
Potrivit Expunerii de motive, propunerea legislativă vizează 

adoptarea unui set de măsuri privind „stabilitatea regimului fiscal şi 

de redevenţe petroliere incluse în Legea Offshore^', precum şi 
„eliminarea impozitării suplimentare a veniturilor pentru preţurile de 
vânzare la care investitorii nu realizează supraprofîturi (între 45,71 

lei/MWh şi 85 lei/MWh), cu menţinerea grilei de impozitare în urma 
practicării unor preţuri mai mari de 85 lei/MWE\ In plus, este 

propusă creşterea de la 30% la 40% a nivelului maxim pentru 

deducerea investiţiilor din segmentul upstream pentru determinarea 
impozitului suplimentar, eliminarea limitării deducerii investiţiilor 
pentru calculul impozitului pe profit, reglementarea regimului fiscal



pentru perimetrele onshore de adâncime mai mari de 3000 m şi 
eliminarea utilizării preţului de referinţă în determinarea bazei de 

calcul a impozitului asupra veniturilor suplimentare.
Prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă se 

încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor 

art.75 alin.(l) din Constituţia României, republicată, prima Cameră 

sesizată este Senatul.
2. Semnalăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. La articolul I, pentru respectarea normelor de tehnică 

legislativă, acesta va fi marcat, astfel: „Art. I.-”.
La partea introductivă, pentru o corectă informare asupra 

Legii nr.256/2018, sintagma „nr.984 din 14.11.2018, cu modificările 
şi completările ulterioare” va fi redată, după cum urmează: „nr.964 din 

14 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare”.
4. La pct.l, prin care se preconizează modificarea art.l din actul 

normativ de bază, în acord cu normele de tehnică legislativă, partea 

introductivă va fi reformulată astfel:
„1. Articolul 1 se modifică şi va următorul cuprins :”.

Totodată, la textul prevăzut pentru art.l alin.(l), semnalăm că 

este folosit termenul „onshore”, fără ca acesta să fie definit în prezenta 
propunere legislativă sau în actul normativ de bază, fapt pentru care 

propunem să se analizeze dacă nu se impune includerea definiţiei 
acestuia la art.l alin.(l).

5. La art.l, pentru rigoarea redactării, partea dispozitivă va fi 
redactată, astfel:

„2. La articolul 2 alineatul (1), după litera 1) se introduc 

cinci noi litere, lit.m)-q), cu următorul cuprins:”.
Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, la textul 

propus pentru art.l aliii.(l), marcarea ultimei enumerări care urmează 

a fi introdusă se va face prin lit.q) şi nu prin lit.r).
Precizăm că textele propuse pentru lit.m)-o) nu conţin definiţii, 

ca atare acestea nu pot fi redate în cadrul art.l alin.(l). In consecinţă, 
sugerăm să se analizeze dacă intervenţiile legislative propuse pentru 

acestea nu ar trebui să constituie un articol distinct.
Totodată, semnalăm că la textul propus pentru lit.m), având în 

vedere că soluţia propusă prezintă o singură enumerare marcată prin 

cifra (i), pentru rigoare în redactare, propunem reformularea normei 
într-o singură frază. De asemenea, se impune eliminarea sintagmei 
„reglementate de prezenta lege” întrucât aceasta este redundantă.
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La partea dispozitivă a textului propus pentru lit.o), cu privire 

la trimiterea la art.21 din actul de bază, semnalăm faptul că acest 
element structural a fost abrogat prin Ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012, precum şi pentru 

modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.290/2020. Ca urmare, este necesară revederea normei 
propuse şi reformularea acesteia astfel încât să se elimine trimiterea la 

norma abrogată.
La lit.o) pct.(ii), având în vedere că Legea nr.23 8/2004 nu este 

la prima menţionare în text, pentru respectarea uzanţelor normative, 
titlul acestui act normativ se va elimina.

La actuala lit.r), pentru o exprimare corectă, se impune 

înlocuirea sintagmei „a cărei ariei corespunzătoare” cu expresia „a 

cărei arie corespunzătoare”.
6, La pct.3, în ceea ce priveşte textul preconizat pentru art.18, 

semnalăm că, prin expresia .^Titularilor de acorduri petroliere 

referitoare la perimetre petroliere ojfshore şi/sau onshore de 
adâncime aflate în curs de executare la data de 1 ianuarie 2022 li se 

aplică, pe toată perioada derulării acestora, regimul de redevenţe şi 
regimul fiscal specific aplicabil activităţilor de exploatare, dezvoltare, 
exploatare si abandonare, existente la data de î ianuarie 2023^\ 
norma dobândeşte caracter de retroactivitate, prin aceasta aducându- 

se atingere dispoziţiilor art.15 alin.(2) din Constituţia României, 
republicată.

Totodată, semnalăm că în actuala formulare, chiar şi după o 

eventuală modificare a datei de 1 ianuarie 2022, norma redată supra 
nu este suficient de clară, putând genera dificultăţi în aplicare.

Prin urmare, se impune revederea acesteia.
7. Semnalăm, că la pct.4 se dispune abrogarea art.l9 alin.(12), 

iar la pct.5 se preconizează modificarea art.l9. In concluzie, în acord 
cu normele de tehnică legislativă, este necesară comasarea acestor 

puncte într-unul singur care să vizeze modificarea în întregime a 

art.l9.
Ca urmare, pct.5-11 se vor renumerota în mod corespunzător.
8. La pct.5, la textul propus pentru art.l9 alin.(7), pentru 

respectarea denumirii actuale a ministerului menţionat, sintagma ..al 
ministrului finanţelor publice'' va fi înlocuită prin sintagma „al
ministrului finanţelor”.
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La textul propus pentru art.l9 alin.(ll), având în vedere că 

Legea nr.227/2015 nu este la prima menţionare în text, titlul acestui 
act normativ se va elimina.

Totodată, se impune completarea normei de trimitere prin 

indicarea acelor dispoziţii vizate din cuprinsul Legii nr.227/2015 

privind Codul Fiscal.
9. La actualul pct.6, întrucât se preconizează modificarea 

art.20, partea introductivă va fi reformulată, astfel:
„6. Articolul 20 se modifică şi va următorul cuprins:”.

Observaţia este valabilă în mod corespunzător şi pentru actualul
pct.7.

La textul prevăzut pentru art.20 alin.(l) lit.(a), semnalăm că 

sintagma „în acord cu legislaţia naţională precum şi cu principiile 
Uniunii Europene de piaţă liberă” nu este specifică stilului normativ şi 
se impune revederea şi reformularea acesteia.

Reţinem observaţia şi pentru textul preconizat pentru lit.b), cu 
privire la expresia „cu excepţia prevederilor legale obligatorii din 

România precum şi ale Uniunii Europene”.
Totodată, semnalăm faptul că din cuprinsul art.20 lipseşte

alin.(2).
De asemenea, la textul preconizat pentru alin.(3), pentru 

corectitudinea şi precizia normei, sintagma „prin derogare de la 
aliniatul (1) şi/sau (2)”, va fi reformulată, astfel: „prin excepţie de la 

dispoziţiile alin.(l) şi (2)”.
La alin.(5), precizăm că expresia „în condiţiile contractuale 

negociate de către cei doi operatori economici” nu este suficient de 

clară, prin textul acestui alineat iniţiatorii vizând instituirea unui drept 
de preempţiune în favoarea statului român.

Ca urmare, este necesară reformularea textului propus pentru
art.20.

10. Cu privire la pct.7, prin care se dispune modificarea şi 
completarea art.21, semnalăm faptul că acest articol a fost abrogat prin 
pct.2 al art. III din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 106/2020 

pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte 

normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.290/2020.
Ca urmare, nu se poate interveni asupra acestui articol.
11. La pct.8, pentru precizia normei de trimitere, sintagma „Articolul 

25 litera n)” va fi redată, astfel: „Articolul 25 aliii.(l) litera n)”.
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12. La pct.9, întrucât se preconizează modificarea art.33, 
partea dispozitivă va fi redactată, după cum urmează:

„9. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins”.
13. La pct.lO, cu privire la modificarea preconizată pentru 

art.34 din actul normativ de bază, se impune revederea şi reanalizarea 
normei propuse, având în vedere că aceasta lasă la latitudinea părţilor 

contractante, respectiv Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi 
titularii de acorduri petroliere, să semneze sau nu acte adiţionale la 

contractele în derulare, în vederea conformării cu dispoziţiile art.18- 
21, modificate prin prezenta propunere, ceea ce ar putea conduce la 

diferenţe de tratament contractual între titularii de acorduri petroliere.
în plus faţă de cele arătate supra, este de analizat dacă 

acordurile petroliere în derulare la data invocată, fiind contracte 
guvernate de legea română, ar trebui considerate ca fiind modificate 

de jure, în lumina existenţei unor prevederi normative imperative, fără 

să fie necesară încheierea unor acte adiţionale.
14. Având în vedere intervenţiile preconizate prin prezenta 

propunere legislativă, dar şi cele suferite până în prezent de Legea 

nr.256/2018, cu modificările ulterioare, în conformitate cu art.70 
alin.(l) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, recomandăm ca în cuprinsul propunerii să se 

prevadă republicarea sa în cadrul unui articol distinct, art.II, cu 

următoarea formulare:
„Art.II - Legea nr.256/2018 privind unele măsuri 

necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către 

titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere 

offshore, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 
964 din 14 noiembrie 2018, cu modificările ulterioare, precum şi 
cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se 

textelor o nouă numerotare”.
în situaţia în care nu se dispune republicarea actului de bază, 

art.I va deveni „Articol unic”.

Bucureşti
Nr.461/26.04.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 572/1 iul. 2020O.U.G.nr. 106/2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 290/2020 M. Of. nr. 1239/16 dec, 2020

modificări prin M. Of. nr. 1239/16 dec. 20201 L. nr. 290/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative

modifica arî. 1 pct. 7; 
introduce cincisprezece noi iiniuţe la arî. 1 
înaintea pct. î, pct. }_1 -1 _10 la art. I, pct. 
5_] - 5_5 la art. I şi pct. 1} _} la arî. î

2 aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 106/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru 
modificarea unor acte normative

L. nr. 290/2020
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 207/2015
Lege privind Codul de procedură fiscală

Dispoziţiile art. I pct. 4, pct. 7 cu privire la ordinul prevăzut la art. 701 alin, (4) lit, a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 8, 9 şi 14 Intră în vigoare ia 1 martie 2022. (O.G. nr. 11/2022 • M. 
Of. nr. 97/31 ian. 2022)

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

promulgată prin D. nr. 659/2015 M. Of. nr. 547/23 iul. 2015
Decret privind promulgarea Legii privind Codul de procedură 
fiscală

1

2 modificări prin O.U.G. nr. 50/2015 M. Of. nr. 817/3 nov. 2015 modifică art. 49 alin. (J) lit. b). art. 107
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (6). art. J38 alin. (5). art. 167 alin. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

(12), art. 235 alin. (}), art. 272. art. 336 
alin. (!) lit. i);

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

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

introduce alin. (3) - (5) la art. 7J. lit. n) la 
art. 194 alin. (1). alin. (12) la art. 195, alin. 
(6) la art. 208, alin. (2_}) şi (2_2) la art. 
220, alin. (2) la art. 347. alin. (4)-(l l) la 
art. 352;

în tot cuprinsul cap. 1 al titlului X. 
tennenul "precau(ie" se înlocuieşte cu 
sintagma "diUgenţăfiscală", sintagma 
„ordin comun al ministrului dezvoltării 
regionale şi administraţiei publice şi al 
ministrului finanţelor publice" din 
cuprinsul art. 11 alin. (9). art. 24 alin. (3) 
lit. b). art. 26 alin. (9) lit. b). art. 46 alin.
(8), art. 47 alin. (9). art. 79 alin. (5). art. 80 
Ut. b). art. 101 alin. (2) lit. h), art. 150 alin. 
(5) lit. b). art. 153 alin. (3) lit. b), art. 154 
alin. (2) lit. b). art. 164 alin. (6) lit. b). art. 
247 alin. (5) lit. b). art. 253 alin. (6) lit. b) şi 
art. 342 alin. (2) se înlocuieşte cu sintagma 
„ordin al ministrului dezvoltării regionale şi 
admumtraţiei 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 ari. 62 alin. (3) se 
prorogă până la data de 31 august 2016

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

modificări 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 modifică art. 54, ari. 92 alin. (5). (6) şi (8), 
art. 103 alin. (1). art. 163 alin. (11), art. 
165 alin. (3) Ut. b), art. 213 alin. (13), ari. 
220 alin. (2_1) şi (4), art. 229, art. 236 
alin. (4) şi (7). art. 257 alin. (2), art. 272 
alin. (l)-(5), art. 286 Ut. i) şi art. 306 alin.

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

(3);
introduce alin. (5_1) la art. 92, alin. (11_1)- 
(11_12) la ari. 163, alin. (9) şi (10) la art. 
169, alin. (6) la art. 235, Ut. n)-ş) la art.
286, art 291 _1, 291 _2, alin. (6) şi (7) la 
art. 303 şi art 306_}; 
abrogă art. 247 alin. (7), art. 250 alin. (4) 
Ut. l), art. 291 alin. (5) şi art. 306 alin. (4)

6 modificări prin L. nr. 82/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului 
nr, 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul financiar-fiscal

M. Of. nr. 313/2 mai 2017 aprobă cu modificări O.U.G. nr.84/2016 .şi 
modifică art. 220 şi art. 236 alin.(4)

7 modificări prin O.U.G. nr. 42/2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobată prin L. nr. 255/2017

M. Of. nr. 438/13 iun. 2017 modifică art. 286 Ut. i), art. 303 alin. (7), 
art. 306 alin.(3);

M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 introduce art. 291 _3, alin. (6) - (8) la art 
299, alin.(8) la art 303, alin.(4) la art 304, 
Ut. u) .şi v) la art. 336 alin. (1), Ut l) 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 arî. 8 alin. (4). arî. 77 alin. (3) liî. 
d), an. 47. ari. 67 alin. (1). art. 82 alin. (2) 
şi (6). ari. 83 denumirea marginală, art. 85 
alin. (I), art. 116 alin. (1), art. 117 alin.
(2) , arî. 134 alin. (4), art. 138, art. 139 Ut. 
f). art. 140 alin. (6). art. 141 alin. (1) 
partea introductivă, art. 144, art. 145 alin.
(3) , art. 150 alin. (1), art. 153 alin. (3) Ut. 
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), art. 168 
alin. (12), art. 171 alin. (1), art. 174 alin.
(4) Ut. b), art. 176 alin. (4), art. 184 alin. 
(1), art. 186 alin. (4), art. 191 alin. (4) şi 
(6), art. 193 alin. (3) Ut. c), art. 194 alin.
(1) Ut. e), art. 195 alin. (1) Ut. f), art. 195 
alin. (7), art. 200 alin. (1). art. 201 
denumirea marginală, art. 204, art. 206 
alin. (3) Ut. d), art. 206 alin. (6), art. 208 
alin. (1), art. 211 Ut. b), ari. 212 alin. (2), 
art. 213 alin. (2) şi (8), ari. 214 alin. (1), 
art. 217 Ut. d). art. 233 alin. (1) Ut. d), art. 
236 alin. (2). (7) şi (12), art. 238 alin. (7), 
art. 239 alin. (1) Ut. g), art. 240 alin. (2), 
art. 242 alin. (1), (5), (8) - (10), art. 247 
alin. (3) Ut. d). art. 250 alin. (2) şi (14), art. 
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) Ut. 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, Ut. d) la art. 25 alin. (1), alin. 
(2_1) la art. 25, alin. (5) la art. 32, alin. (4) 
la art. 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 art. 92, 
alin. (6) la art. 103, lit.j) la art. 141 alin. 
(1). alin. (4) la ari. 151, alin. (4) la art.
155, Ut. d) la art. 156 alin. (2). alin. (4) la 
art. 156, Ut. d) şi e) la art. 157 alin. (2), 
alin. (3) - (9) la art. 160, alin. (5_}) şi 
(5_2) la art. 173, alin. (4) la art. 175, alin. 
(12) la art. 181, alin. (2_1) la art. 192, alin. 
(7_1) la art. 193, alin. (24) la art. 193. Ut. 
m_l) la art. 194 alin. (1), alin. (8_1) la art. 
195, alin. (11_1) la art. 195, alin. (4) la art. 
199, alin. (7) şi (8) la art. 207, alin. (2J) 
la art. 213, alin. (8_]) la art. 213, alin. (2) 
la art. 217, art. 227_1, alin. (7) la art. 230, 
alin. (2_1) şi (2_2) la art. 233, alin. (3_1) 
la art. 247, alin. (14_1) la art. 250, alin. (6) 
la art. 257, alin. (1_1) la art. 265, alin. 
(4_1) la art. 266, alin. (8) şi (9) la art. 266, 
cap. Xll_l, după art. 266, cu art. 266_1 -
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266J. Ui. e) la ari. 278 alin. (2). alin. (6) 
la art. 278, cap. III, după ori. 335. cu ari. 
335J - 335_3. alin. (3_1) art. 336 la ] 
ianuarie 2018. alin. (3-2) la art. 336 la 13 
septembrie 2017, alin. (5) la art. 342:

abrogă art. 163 alin. (8) la l ianuarie 2018

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

L. nr. 255/2017 aprobă O.U.G. nr. 42/2017

10 modificări prin M. Of. nr. 1038/29 dec. 2017O.U.G. nr. 113/2017 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unui termen 

aprobată prin L. nr. 181/2018

prorogă termenul privind plata in contul 
unic a creanţelor fiscale administrate de 
organul fiscal central (prev.la art. 163 alin. 
(2)) până la 1 iulie 2018

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

” completat prin L. nr. 30/2018 iM. Of. nr. 49/18 ian. 2018
Lege pentru completarea art. 30 din Legea nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală

introduce alin. (3_1) la art. 30

12 completat 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 introduce alin. (l_l) şi (1_2) la art. 103

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

13 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 modifică art. 169 alin. (4) şi art. 206 alin.
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor (2) Ut. a) şi alin. (3);
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- introduce alin. (3 1) la art. 186, alin. (3) şi

(4) la art. 187. alin. (5) la art. 192 şi alin. 
(2J) la art. 197aprobată cu modificări şi L.nr. 30/2019 

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

11 modificări prin L. nr. 150/2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

:M. Of. nr. 523/26 iun. 2018 modifică art. 165 alin. (2) şi art. 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 2018 la data de 1 
noiembrie 2018

aprobată prin L. nr. 10/2019

IM. Of. nr. 625/19 iul. 2018 prorogă termenul prevăzut la art. 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.
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen

M. Of. nr. 627/19 iul. 2018 aproba O.U.G. nr. 113/2017

17 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 art. 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 modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

18 modificări prin M. Of nr. 658/30 iul. 2018L. nr. 212/2018 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative

modifică art. 272 alin. (2) - (5)

19 modificări prin O.U.G. nr. 88/2018 M. Of nr. 840/2 oct. 2018 modifică ari. 264 alin. (5): 
introduce art. 264 lOrdonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative în domeniul insolventei şi a altor acte normative
M. Of nr. 600/8 iul. 2020aprobată cu modificări şi L. nr. 113/2020 

.completări prin

20 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 fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

modifică art. 194 alin. (1) Ut. e). art. 195 
alin. (1) - (3), art. 200 alin. (1): 
introduce art. 62_1, alin. (8_2) la art. 195

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

L. nr. 30/2019
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

21 modificări prin M. Of nr. 44/17 ian. 2019 modifică art. 47 alin. (16), art. 157 alin. 
(3), art. 162 alin. (1), art. 210 Ut. a), art. 
230 alin. (1) ?i (2). art. 233 alin. (2_1) şi 
(3). art. 235 alin. (6). art. 263 alin. (1); 
introduce alin. (5)-(13) la an. 7, alin. 
(16_1) şi (16_2) la art. 47. Ut. b_l) la ari. 
157 alin. (2), art. 230J

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 
neconstituţionalitate 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

sintagma "care constituie mijloace de 
probă" din cuprinsul art. 350 alin. (3) cu 
referire la alin. (1)

23!modificări prin D.C.C. nr. 72/2019 U. Of nr. 332/2 mai 2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate 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

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
350 alin. (1) şi (3) (termenul se împlineşte 
la 17 iunie 2019) după care operează 
prevederile art. 147 din Constituţie

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

U. Of nr. 332/2 mai 2019
Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate 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

art. 350 alin. (1)
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25 modificări prin L. nr. 129/2019
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 589/18 iul. 2019 modifica art. 61 alin. (4): 
introduce ari. 62 I

26 modificări prin O.G. nr. 19/2019 M. Of. nr. 694/22 aug. 2019 modifică denumirea titlului JX: 
introduce denumirea capitolului J 
„Procedura amiabilă în baza acordurilor 
sau convenţiilor pentru evitarea/eliminarea 
dublei impuneri şi in baza Convenţiei 
90/436/CEE privind eliminarea dublei 
impuneri în legătură cu ajustarea 
profilurilor întreprinderilor asociate" după 
denumirea titlului IXşi capitolul H 
„Procedura amiabilă pentru 
evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza 
Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului 
privind mecanismele de soluţionare a 
litigiilor fiscale în Uniunea Europeană ” cu 
art. 283 D283 19

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

M. Of. nr. 476/7 mai 2021aprobată cu modificări şi L. nr. 127/2021 
completări prin

27 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 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (6) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

art. 213 alin. (8). în redactarea anterioară 
modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 
30/20J 7pentiv modificarea şi completarea 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală

28 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, în 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 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală (termenul se împlineşte la 5 martie 
2020). după care operează prevederile art. 
147 din Constituţie

29 modificări prin O.G. nr. 5/2020 M. Of. nr. 68/31 ian. 2020
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări prin L. nr. 123/2021

modifică, la data de 3 februarie 2020, art. 
25 alin. (1) Ut. b). denumirea marginală a 
art. 164. art. 230 alin. (5). art. 233 alin.
(3). art. 236 alin. (9) Ut. a), an. 236 alin. 
(13), (16) şi (17) şi art. 336 alin. (I) lit. k): 
modifică, la data de 1 iulie 2020, ari. 286 
Ui. i) pct. l şi 3, an. 286 Ut. p), art. 303 
alin. (7) şi art. 306 alin. (3); 
introduce, la dala de 3 februarie 2020. alin. 
(7) şi (8) la art. 164 şi alin. (20) şi (21) la 
art. 236:
introduce, la data de 1 iulie 2020. Ut. t)-y) 
la art. 286, art. 291 _4. Ut. w) şix) la art. 
336 alin. (1), Ut. n) şi o) la art. 336 alin. (2) 
şi anexa nr. 4

M. Of. nr. 476/7 mai 2021
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30 modificări 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 şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică ari. 136. ari. J37 alin. (2) şi art. 
336 alin. (!) lit. g)

31 modificări prin M. Of. nr. 579/1 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea ari. II din Ordonanţa 
Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru 
prorogarea unor termene

aprobată prin L. nr. 36/2021

O.U.G. nr. 107/2020 prorogă termenele prevăzute la art. 291 _4 
alin. (1), alin. (3). alin. (10) şi alin. (21)

M. Of. nr. 263/17 mar. 2021

32 modificări prin L. nr. 113/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative

M. Of. nr. 600/8 iul. 2020 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. S8/2018 şi modifcă art. 264_1 alin. (1), 
(2) şi (3) şi (5):
introduce alin. (3_1) şi (6) la ari. 264_1

33 modificări prin M. Of. nr. 620/15 iul. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şl 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 şl pentru completarea art. 12 alin.
(5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare

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

O.U.G. nr. 111/2020 modifcă art. 61: 
introduce art. 61 1

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 ai Registrului Comerţului devine Registrul beneficiarilor reali.

M. Of. nr. 817/4sep. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri fiscale de 
stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şl 
pentru completarea unor acte normative

34 completat prin O.U.G. nr. 153/2020 introduce art. 70 1
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35 modificări prin L. nr. 295/2020 M. Of. nr. 1266/21 dec. 2020
Lege pentm modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare

modifică art. ] pct. 31. ari. 7 alin. 10. art.
11 alin. (3) Ut. d), art. II alin. (W). art. 18 
alin. (3). art. 23 alin. (3). art. 54. art. 59 
alin. (3). art. 62 alin. (5), art. 71 alin. (5). 
art. 82 alin. (!) Ut. e). art. 83 alin. (4) şi (5). 
art. 85 alin. (3), art. 98 Ui. d). art. 126 alin. 
(2). art. 127 alin. (1) Ut. h) şi alin. (2). (5) şi 
(6). art. 128 alin. (l)şi (2). art. 130 alin.
(2). art. 131 alin. (1) şi (2) şi partea 
introductivă a alin. (4). art. 135 alin. (5), 
art. 140 alin. (3) şi (6), art. 145 alin. (1). 
art. 158 alin. (4). art. 160 alin. (1), art. 168 
alin. (12), art. 173 alin. (3), art. 18! alin.
(1) . alin. (2) partea introductivă şi alin. (7) 
şi (8), art. 184 alin. (7). an. 193 alin. (2), 
(11) .şi (18), art. 194 alin. (1) Ut. c), art. 195 
alin. (2), (5) şi (11), art. 199 alin. (1), aii. 
203 alin. (1), art. 206 alin. (2) Ut. c), art.
211 iii. b). ari. 212 alin. (2). art. 213 alin. 
(13), art. 214 alin. (1). art. 217 alin. (1) Ut. 
d). art. 226 alin. (1) şi (8). art. 241, art. 249 
alin. (1) Ut. h). art. 250 alin. (14). art. 255 
alin. (2). art. 268 alin. (2). art. 269 alin.
(2) . aii. 270 alin. (3). art. 272, ort. 274 
alin. (5), art. 276 alin. (5). art. 281 alin.
(4). art. 336 alin. (3) şi art. 338 alin. (3); 
introduce alin. (6_1) la art. 11. Ut. c) la art. 
18 alin. (5). alin. (4) la art. 23, Ut. d)-g) la 
art. 49 alin. (1), alin. (7) şi (8) la art. 65, 
alin. (2) la art. 76, alin. (12) la art. 82. alin.
(3) Ia art. 86. Ut. e) la art. 111 alin. (2). 
alin. (2_1) şi (2_2) la art. 126. Ut. (i_l) Ia 
art. 127 alin. (1), alin. (8). (9) şi (10) la art. 
127, alin. (2_1) la aii. 128, art. 1371, alin. 
(5_1) şi (6_1) la art. 140. alin. (5_l) la an. 
159, alin. (9_1) la an. 167, art. 170_1, alin. 
(3J) la ari. 173. alin. (2J) şi (13) la art. 
181, alin. (5) la art. 182. alin. (9J), (18_1)- 
(18_3) şi (25) ia ari. 193, alin. (llj) şi
(1 i_3) la art. 195, alin. (2) la art. 219, alin. 
(5J) şi (7)-(9) la art. 235. Ut. dj) la art. 
250 alin. (4). alin. (11 _1)-(11J) la art.
263, alin. (4_1) la art. 265. alin. (4_1) la 
art. 279, alin. (3_1) la art. 281. art. 281J 
şi alin. (2_1) la art. 283: 
abrogă art. 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 Oficial 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

37 modificări prin L. nr. 127/2021 M. Of. nr. 476/7 mai 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2019 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică art. 283_3 alin. (6) Ut. d) şi Ut. e) 
pct. 2, art. 283_7 alin. (1), art. 2S3_8 alin. 
(7). art. 283_9 alin. (5). an. 283J3alin. 
(4) şi art. 283_15 alin. (1) şi (4); 
introduce alin. (1 _1) şi (1_2) la art. 283_7, 
alin. (6) la art. 283_7 şi alin. (5) şi (6) la 
art. 283 15
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38 rectificare M. Of. nr. 527/20 mai 2021 rectifică partea a Il-a a anexei nr. 4
RECTIFICARE

39 modificări prin O.U.G. nr. 51/2021 M. Of. nr. 606/17 iun. 2021
Ordonanţă de urgenţă 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 
fiscal-bugetare

aprobată prin L. nr. 31/2022

Termenul de aplicare a prevederilor ari. 
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 din 
Legea nr. 295/2020, se prorogă până la 
data de l octombrie 2021

M. Of. nr. 201/1 mar. 2022

Termenele 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, 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 art. 1 pct. 19. art. II alin. (6_J), 
art. 55 alin. (l). art. 70_! alin. (1), art. 83 
alin. (5). ari. 105 alin. (6) Ut. b), art. 113 
alin. (2) Ut. h). art. 157 alin. (2) Ut. c). art. 
164 alin. (2) şi (7). art. 169. art. 170_1 
alin. (2), art. 213 alin. (8). art. 235 alin. 
(2). art. 263 alin. (5); 
introduce alin. (4_1) la ari. 8. ari. 33_1, 

alin. (2_l) la art. 55, art. 59_1, alin. (1_1) 
la art. 69. alin. (1 _1) şi (1_2) la art. 79, 
alin. (9_1) la art. 92. alin. (5) la art. 129. 
Ut. a_l) la art. 157 alin. (2). Ut. e) la art. 
184 alin. (6), art. 184^1. Ut. o) la art. 194 
alin. (1). cap. IV^1 cu an. 209_1-209_14. 
alin. (8) şi (9) la art. 247. art. 337_1

«1 modificări prin O.U.G. nr. 107/2021 IM. 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 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 fiscal-bugetare

prorogă termenul de aplicare a prev. art. 
270. 272 şi 274, astfel cum au fost 
modificate prin L. nr. 295/2020, până la 
dala de 31 martie 2022

42 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. 11 alin. (3) lit.a), art. 11 alin. 
(6), art. 47 alin. (16) şi (16_1). art. 52 alin. 
(12). (21) şi (22). art. 59. art. 70J alin.
(4), art. 79 alin. (4), an. 80 alin. (1) Ut. b), 
art. 101 alin. (4). art. 153 alin. (3) Ut. a), 
art. 170_1 alin. (1). art. 186 alin. (1) Ut. c). 
art. 194 alin. (1) Ut.j). art. 195 alin. (1) şi 
(3). art. 236 alin. (3) şi (13)-(15): 
introduce Ut. a_l) la art. 11 alin. (3), alin. 
(4_l)-(4_4) la art. 101, alin. (2) la art. 119, 
alin. (3) şi (4) la aii. 148: 
abrogă art. 186 alin. (1) Ut. e)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 53/23 ian. 2013O.G. nr. 7/2013
Ordonanţă privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a 
dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale 

aprobată cu modificări prin M. Of. nr. 258/23 mar. 2018L nr. 73/2018

1 modificări prin O.U.G. nr. 12/2013 M. Of. nr. 127/8 mar. 2013
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale şi prorogarea unor termene

aprobată prin L. nr. 221/2013

modifică anexa:
introduce alin. (2_J) ta art. 2. alin. (3) la 
art. 5

M. Of. nr. 434/17 iul. 2013

2 modificări prin M. Of. nr. 434/17 iul. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 
şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a 
unor acte nonnative

L. nr. 221/2013 aprobă O.U.G. nr. 12/2013

3 modificări prin M. Of. nr. 227/31 mar. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea anexei la Ordonanţa 
Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale 

respinsă prin L. nr. 138/2017

O.U.G. nr. 13/2014 înlocuieşte anexa

M. Of. nr. 444/14 iun. 2017

^ modificări prin M. Of. nr. 906/12 dec. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

aprobată prin L. nr. 77/2015

O.U.G. nr. 80/2014 prorogă termenul prevăzut la ari. 7 până la 
31 decembrie 2015. inclusiv

M. Of. nr. 263/20 apr. 2015

5 modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

prorogă termenul prevăzut la art. 7până la 
31 dec. 2016, inclusiv

6 modificări prin O.U.G. nr. 99/2016 M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

aprobată prin L. nr. 152/2017

Termenul prevăzut la art. 7 se prorogă 
până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv.

M. Of. nr. 487/27 iun. 2017

7;modificări prin M. Of. nr. 224/31 mar. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea conţinutului anexei 
la Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea 
impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare 
a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

O.U.G. nr. 25/2017 modifică şi înlocuieşte anexa

8 modificări prin L. nr. 138/2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2014 pentru modificarea anexei la Ordonanţa 
Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra 
veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării 
preţurilor din sectorul gazelor naturale

'M. Of. nr. 444/14 iun. 2017 respinge O.U.G. nr. 13/2014

9 modificări prin M. Of. nr. 973/7 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modiftcarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018

O.U.G. nr. 90/2017 prorogă până la data de 31 decembrie 
2018. inclusiv, termenul prevăzut la an. 7

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018
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10 modificări prin L. nr. 73/2018 M. Of. nr. 258/23 mar. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2013 
privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare 
obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul 
gazelor naturale

modifică art. 2 alin. (2): 
abrogă art. 7
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 52/23 ian. 2013O.G. nr. 6/2013

Ordonanţă privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor 
naturale, altele decât gazele naturale

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 261/2013 M. Of. nr. 621/7 oct. 2013

1 modificări prin L. nr. 261/2013 M. Of. nr. 621/7 oct. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 
privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea 
exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

modifică ari. 2 alin. (2). ari. 3 alin. (}): 
introduce alin. (3) la art. 3

2 aprobată cu L. nr. 261/2013 
modificări şi 
completări prin

M. Of. nr. 621/7 oct. 2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2013 
privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea 
exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

3 modificări prin O.U.G. nr. 80/2014 M. Of. nr. 906/12 dec. 2014 prorogă termenul prevăzut la art. 6 până la 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 31 decembrie 2015, inclusiv 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

aprobată prin L. nr. 77/2015 M. Of. nr. 263/20 apr. 2015

< modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

prorogă termenul prevăzut la art. 6 până la 
31 dec. 2016, inclusiv

5 modificări prin O.U.G. nr. 99/2016 M. Of. nr. 1035/22 dec. 2016 Termenul prevăzut la ari. 6 se prorogă 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru salarizarea până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv. 
personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

aprobată prin L. nr. 152/2017 M. Of. nr. 487/27 iun. 2017

6 modificări prin O.U.G. nr. 90/2017 M. Of. nr. 973/7 dec. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018

prorogă până la data de 31 decembrie 
2018, inclusiv, termenul prevăzut la ari. 6

M. Of. nr. 276/28 mar. 2018

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

iM. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 termenul prevăzut la an. 6 se prorogă până 
la data de 31 decembrie 2021, inclusiv

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

8 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021 prorogă termenul prevăzut la art. 6 
(referitor la aplicarea ordonanţei) până la 
data de 31 decembiie 2025

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare. 
prorogarea unor termene, precum şi pentai modificarea şi 
completarea unor acte normative
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

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

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

2 completat prin O.U.G. nr. 41/2015 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

introduce lit. g) la ari. 495

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

3,modificări prin O.U.G. nr. 50/2015 IM. Of. nr. 817/3 nov. 2015
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

modifică art. J5 a/in. (I) lit. h). art., 43 
alin. (2). art. 47 Ut. c). ari. 51 alin. (1). 
art.52 alin. (I), art. 68 alin. (4) lit. k), art. 
68 alin. (7) lit. d) . art. 76 alin. (3) lit. 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) Ut. h). art. 151 alin. (6). art. 153 alin.
(2) , an. 157 alin. (2), art. 183, art. 185 
alin. (2), art. 187 alin. (1) lit.j), art. 187 
alin. (2). art. 193 alin. (2). ari. 195 alin.
(2). art. 202, art. 204 alin. (2). art. 207 
alin. (4), art. 210 alin. (2). art. 212 alin. 
(2), art. 224 alin. (4) lit. b). art. 470 alin. 
(7), art. 471 alin. (2) şi (3). art. 474 alin.
(7) Ut. a), an. 475 alin. (3) şi (5). an. 481 
alin. (2) Ut. a), art. 485 alin. (1) Ut. f), art. 
494 alin. (6) şi (12), ari. 495 lit. a), b), c) şi

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

d):

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

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

4,modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/1 Idee. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şt unele măsuri fiscal-bugetare

modifică art. 153 alin. (1) Ut. m). art. 160 
alin. (1). art. 168 alin. (9) şi art. 254
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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 an. 80 alin. (2) Ut. d), an. lOJ 
alin. (9). an. 168 alin. (7). ari. 224 alin.
(5) . an. 263 lit.J). an. 307 alin. (6). an. 
331 alin. (2) lil. g), an. 360 alin. (6), an.
361, an. 402 alin. (10) şi (11). an. 403 
alin. (2), ari. 404 alin. (2) şi (5), an. 406 
alin. (1) Ut. b). art. 409 alin. (2). ari. 410 
alin. (1), an. 412 alin. (8), an. 432 alin. 
(1). an. 434, an. 435 alin. (3). (4) şi alin. 
(9) lil. a), aii. 455 alin. (2) şi (4). aii. 457 
alin. (3), an. 458 alin. (1) lil. a), an. 460 
alin. (6), aii. 461 alin. (6). (11) şi (12), aii. 
462 alin. (5). aii. 463 alin. (2) şi (4). aii. 
466 alin. (8) şi (9). aii. 467 alin. (5); 
introduce lil. g_l) la alin. (2) al an. 13. 
alin. (11) la aii. 26. alin. (4) la an. 223. 
alin. (7) la aii. 331, lil. e) la alin. (6) al aii.
362, alin. (4_i) şi (5_1) la art. 455. alin.
(6) la an. 462. alin. (4_1) şi (5_1) la ari. 
463, alin. (2_1) la art. 465, alin. (6) la aii.
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 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 an. 153 alin. (1) Ut. h), denumirea 
marginală a art. 162, an. 162. art. 168 
alin. (10)

8 modificări prin L.nr. 112/2016
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

'M. Of. nr. 408/30 mai 2016 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. m. an. 180-183, art. 456 alin. (1) 
lit.s), an. 464 alin. (1) Ut. s). an. 469 alin. 
(1) Ut. c). an. 476 alin. (1) Ut. b). art. 477 
alin. (7). art. 485 alin. (1) Ut. h), art. 495 
Ut. 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.
(2J) - GJ) Io an. 111, Ut. aj) la an.
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 IM. 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 art. 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 pentnj modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul financiar-ftscal

aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017

modifică an. 7 pci. 39. an. JJ alin. (6)-(9), 
an. 22 alin. (1), an. 25 alin. (4) Ut. e), an. 
48 alin. (5). an. SI alin. (1). art. 132, art. 
305 alin. (5). an. 316 alin. (11) Ut. g). an. 
316 alin. (12) Ut. a), an. 317 alin. (1). (2). 
(8). (10) şi (11). ort. 325 alin. (3). an. 456 
alin. (5) partea introductivă şi Ut. b). art. 
464 alin. (5) partea introductivă şi Ut. h) şi 
an. 469 alin. (5):
introduce alin. (5_1) şi (5_2) la art. 16. 
alin. (9) la an. 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. l) la art. 
142, alin. (9_1) la art. 146, alin. (3_1) la 
an. 147. alin. (7_1) la art. 168, alin. (3_1) 
.şi (3_2) la an. 169, alin. (9) la an. 190, 
alin. (2_1) la art. 191. alin. (7_l) la art.
199, alin. (2_1) la art. 200, alin. (7) la art. 
207. alin. (2_1) la art. 208, alin. (5) la art. 
214, alin. (2_1) la an. 215, lit.J) la art. 268 
alin. (9). alin. (5_1) la art. 305, ari. 315_Î 
şi lit. J) la art. 325 alin. (1): 
abrogă art. 22 alin. (II). an. 316 alin. (11) 
Ut. b) şi an. 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 M. Of. nr. 16/6 ian. 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

modifică art. 47 Ut. c). art. 51 alin. (1) Ut. 
a), ari. 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), an. 149. an. 160 alin. (3), an. 161 
alin. (2), art. 162 alin. (3). an. 170 alin.
(2), art. 171 alin. (3). art. 172 alin. (3). art. 
173. an. 176 alin. (7). art. 177 alin. (3). 
art. nSalin. (1), (3) şi (4) şi art. l79aUn.

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

0);
introduce art. 22_1. alin. (7) la ari. 48. pct. 
4 la an. 60:
abrogă art. 51 alin. (1) Ut. b), art. 139 alin. 
(2) şi (3). art. 157 alin. (3). aii. 176 alin. 
(5). an. 177 alin. (2). art. 178 alin. (2) şi

13 modificări prin L.nr. 2/2017 M. 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 în domeniul sănătăţii

modifică art. 100, art. 101 alin. (9), an. 
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)-(9_3) la art. 168: 
abrogă art. 153 alin. (1) Ut. e) şi art. 169 
alin. (7)-(10)

« modificări prin O.U.G. nr. 9/2017 '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

modifică an. 8 şi art. 3_4 alin. (4): 
introduce Ut. r_i) la aii. 76 alin. (2). Ut. () 
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
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

M. Of. nr. 210/28 mar. 2017 introduce Ht.hJ) h 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 art. 133 alin. (7) la data de / 
ianuarie 2018

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

modifică art. 456 alin. (1) lit. d)

18 modificări prin 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

L. nr. 136/2017 modifică ari. 60 pct. 3 şi art. 423 alin. (3); 
introduce art. 448_1 şi 448_2

19 modificări prin iM. 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

L. nr. 177/2017 aprobă O.V.G. nr. 3/2017 şi modifică art. 
22 alin. (4). art. 25 alin. (4) Hi. c). art. 48 
alin. (3). art. 53 alin. (1) lit. e). art. 54. art. 
55 alin. (3). art. 76 alin. (4) lit. t). art. 78 
alin. (2) lit. a), art. 125 alin. (1) ultima teză 
şi alin. (7), art. 139 alin. (î) lit. o), art. 155 
alin. (1) lit. d). art. 169 alin. (1) Ut. c). art. 
169 alin. (3) - (3_2). art. 171 denumirea 
marginală şi alin. (2). art. 174 alin. (1) lit. 
d), art. 179 alin. (1) lit. c), art. 281 alin. (1) 
şi (8), art. 286 alin. (1) Ut. c). art. 287 lit. 
d). art. 316 alin. (8). alin. (9). alin. (îl) lit. 
h). alin. (12) partea introductivă şi lit. e), 
art. 336 pct. 4, art. 342 alin. (1) şi (2). art. 
359. art. 369 alin. (5). art. 37J alin. (l), 
art. 374 alin. (2), aii. 377 alin. (3) şi (4). 
art. 379 alin. (1), 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). art. 
393 alin. (2) şi (4), modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. l de la titlul VIU: 
introduce lit. k) la art. 13 alin. (2). alin. (2) 
la art. 47. alin. (8) la art. 48. alin. (5_1) la 
art. 107. lit. a_2) şi a_3) la art. 114 alin.
(2). alin. (1_1) la art. 115, alin. (S_l) la 
art. 125. lit. e) la art. 169 alin. (1). alin.
(13) la art. 342, alin. (3) şi (4) la art. 366, 
secliunea a 12_1- a cu art. 393_1 la titlul 
VIU cap. 1. art. 487J:

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

20imodificări 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 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 art. 76 alin. (4) Ui. o), art. 116 
alin. (}). arî. 142 Ut. s) pct. 6. art. 235, art. 
236. ari. 237, anexa nr. 1;

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

introduce Ut. n) ta art. 25 alin. (3), ari. 
67_I, alin. (8_3) la art. 85, alin. (4_}) la 
art. 86

22 rectificare M. Of. nr. 730/1 Isep. 2017 rectifică anexa nr. 1 la titlul VIII
RECTIFICARE

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

’M. Of. nr. 778/2 oct. 2017 modifică art. 465 alin. (2) partea 
introductivă, alin. (3) şi alin. (6) partea 
introductivă;
abrogă art. 465 alin. (2_l)

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 I ian. 2018. art. 456 alin. (2) 
Ui. a) şi art. 464 alin.- (2) Ut. i);

introduce Ut. x) la art. 456 alin. (J), 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 avt. 2 alin. (2), art. 25 alin. (S) 
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 liî.c). ari. 51 alin. (5) şi (6), ari. 52, art. 54, 

art. 60 pct. 2, ari. 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 alin.(J), art. 76 alin. (2) Ut. 
r_l). art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (2) 
Ut. a)partea introductivă şi Ut.b), art. 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. (I), art. 
110 alin. (1), art. IJ5 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. h), 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. (I) Ut. a), art. 154 alin. (1) Ut. 
a), b). f) şi g). art. 154 alin. (2), titlul 
secliimii 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 
alin.(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. b), tabelul de la art. 470 alin. (5). 
tabelul de la ari. 470 alin. (6), art. 493 alin.
(8);

introduce capitolul III l cu art. 40_1 - 
40_6. alin. (3) la art. 47. art. 54__1, alin. 
(9) - (12) la art. 133. art. J35_l, 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. (J) Ut. a) şi b), 
art. 48 alin. (4), (5), (5_1), (5_2) şi (6), art. 
90, art. 145 aUn.(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. 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 aj’t.201- 208, 
cap. VII cu art. 209-2] 5.

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, termenele 
prevăzute la art. 148 alin. (3), precum şi la 
art. 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 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 276/2018

modifică art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 
alin. (4), art. 144 şi an. 168 alin. (5_1); 
introduce alin. (5_4) la art. 146M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018

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

aprobă cu modificări şi completări O. G. 
25/2017 şi modifică art. 68 alin. (5) Ut. h), 
art. 68 alin. (7) lit. d). art. 76 alin. (3) lit. 
g), art. 76 alin. (4) lit. t), art. 78 alin. (2) Ut. 
a) pct. (iv). art. 142 lit. s) pct. 6, art. 310 
alin. (1);

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

29 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 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

modifică art. 67 alin. (l). art. 67_1, art. 68 
alin. (1). ort. 69 alin. (1). (2). (5). (6) şi (9). 
art. 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). art. 86. art. 87 alin. (1) şi (3), 
art. 88, art. 96 alin. (2) partea introductivă 
şi alin. (3) lit. b) şi c). art. 102 alin. (2), art. 
106 alin. (4). art. 107. art. 116 alin. (1) 
partea introductivă şi alin. (2) lit. a), alin. 
(4) şi (5). art. 118. art. 119 alin. (1). (2) şi 
(4), art. 120, art. 121, art. 122, ari. 123, 
art. 130 alin. (4). art. 131 alin. (2) şi (4). 
art. 132 alin. (2). art. 148. art. 150. art.
151, art. 154 alin. (1) partea introductivă, 
lit. a), h) şi i) şi alin. (2), art. 155. ari. 170. 
art. 174, titlu! .secţiunii a 10-a a cap. 111 al 
titlului V. art. 180, art. 182. art. 183, art. 
230 alin. (5) lit. e) şij). art. 231 alin. (1):

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

introduce lit. a_l la art. 60pct. 1, lit. a_l) 
la art. 61. lit. a_l la art. 64 alin. (1), alin. 
(10) şi (11) la art. 69. art. 69_1 - art. 69_3. 
cap. II _1 după art. 69_3. art. 72_1. alin. 
(4) şi (5) la art. 79, alin. (2_1) la art. 110, 
art. 120J. alin. (13) - (19) la art. 133, lit. 
b_l) la ari. 137 alin. (1). Ui. h_l la ari. 154 
alin. (1), Ut. i) la art.223 alin. (2);

abrogă art. 67 alin. (3). art. 68 alin. (5) lit. 
l). ari. 74, an. 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.
o)
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30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 modifica aii. 51 alin. (4). art. 68 alin. O). 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor art. 72 alin. (8). (9) şi (10). an. 79 alin. (1) 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

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

M. Of. nr. 291/30 mar. 2018

şi (4). an. 82 alin. (6). an. 102 alin. (1). 
an. 106 alin. (3). an. 107 alin. (5). an. 120 
alin. (7), art. 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). an. 174 
alin. (13) Ut. a), art. 180 alin. (3) şi an. 342 
alin. (9) şi (W):
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 an. 56, an. 68_1. alin. (7) la an. 
82, alin. (9) la art. 106, alin. (9) la art. 107, 
alin. (10) la art. 268. lii.j) la art. 364 alin. 
(1) şi alin. (4) la ari. 484: 
abrogă art. 231 alin. (2) şi titlul VI 
„Impozitulpe veniturile oblinute 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

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. (l) Ut. t). art. 464 
alin. (1) Ut. t) şi art. 469 alin. (1) Ut. b): 
introduce alin. (6) la ari. 456. alin. (6) la 
art. 464 şi alin. (6) la art. 469

32 modificări prin L. nr. 145/2018
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

M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 modifică art. 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 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şl 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 dala de 31 iulie 2018

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

34 modificări prin L. nr. 175/2018
Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 611/17 iul. 2018 modifică la l ian. 2019 art. 291 alin. (2) Ut.
S):

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

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

L. nr. 198/2018 introduce Ut. q) la art. 154 alin. (l)
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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

modifica aii. 21 Ut. h) şi c), aii. 133 alin. 
(15)'. an. 291 alin. (3) Ut. h);

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 introduce alin. (8) la an. 19. Ut. d)-J) la 
an. 291 alin. (3):

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

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 fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 3/2018

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

modifică art. 453 Ut. b)

39 completat prin L.nr. 354/2018
Lege pentoi completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018 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
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

modifică ari. 76 alin. (3) Ut. h). ari. 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_i). art. 170 alin. (2) Ut. e). an. 220_3. 
art. 331 alin. (6), art. 343 alin. (5). anexa 
nr. 1 de la titlul Vili; 
introducepct. 5 la aii. 60. Ut. i) la aii. 76 
alin. (3). alin. (5) la aii. 105. Iii. c) la an. 
133 alin. (15), alin. (15_1) la art. 133, art. 
138_1. Ut. r) la art. 139 alin. (1). alin. (5J) 
la art. 146, Ut. r) la art. 154 alin. (1). Ut. t) 
la an. 157 alin. (1). Ut. I) la art. 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)

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 imodificări 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 Ut. g) - j) la art. 291 alin. (3). 
alin. (3) - (6) la an. 351, Ut. s) la art. 456 
alin. (2). alin. (3_}) la art. 456
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«imodificări 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 an. 25 alin. (3) IU. h) pci. 3. an.
25 alin. (4) Ut. i), an. 40_2 alin. (I). (3). (4) 
şi (7). an. 40_5 alin. (4). an. 41 alin. (7). 
ari. 56 alin. art. 56 alin. (1_4) Ut. h), 
art. 6S_1 alin. (7). art. 72 alin. (S), an. S2 
alin. (6), art. 115 alin. (l), art. J16 alin.
(]}, art. 116 alin. (2) Ut. a), art. J23 alin.
(3) şi (4), art. 287 Ut. d). ari. 291 alin. (3) 
Ut. c) pct. 3. art. 348 alin. (l): 
introduce alin. (4_l) la art. 25, Ut. e_J) la 
art. 53 alin. (l), alin. (6) la art. 78. alin. 
(12) la art. JOI, Ut. in) la art. 114 alin. (2), 
Ut. c) la an. 116 alin. (2), alin. (3_l) la art. 
116. art. 123_1, alin. (7)-(10) la art. 130: 
abrogă an. 68_1 alin. (S)-(l 1). an. 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)

«3 rectificare M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 rectifică art. 138_1 alin. (J)
RECTIFICARE

44 imodificări 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 pentru anul 2019, termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
Declarafiei unice privind impozitul pe venii 
şi contrihuiiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv;
prorogă pentru anul 2019. termenul de 15 
manie inclusiv prevăzut pentiv plata 
impozitului pe venit şi a contribujiilor 
'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 
bonficafiei, 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 art. 266 alin. (J) pct. 28. art. 314 
alin. (1) Ut. a) şi art. 314 alin. (3): 
introduce art. 274_1, alin. (8) - (12) la art. 
278, lit.j) la art. 286 alin. (1) şi Ut. d) ia 
art. 319 alin. (5)

46imodificări 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 lO-a a cap. 111
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. ISO alin. (1):
abrogă art. 142 lit.t)
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47 modificări prin O.U.G. nr. 31/2019 modifica art. 29J alin. (2) IU. e); 
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale şi introduce Ut. k) la art. 291 alin. (3) 
pentoi 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

M. Of. nr. 403/23 mai 2019

48 modificări prin O.U.G. nr. 35/2019 M. Of. nr. 427/30 mai 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

abrogă art. 122 alin. (5)

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

49 modificări prin M. Of. nr. 507/21 iun. 2019O.U.G. nr. 43/2019 modifică art. 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
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. I

51 modificări prin L. nr. 172/2019 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 modifică art. 270 alin. (3) lit. b), ari. 316 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal alin. (9) şi art. 3J6 alin. (II) lit. h);

abrogă art. 270 alin. (4) Ut. c)

52 modificări prin L. nr. 179/2019
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

,M. Of. nr. 829/11 oct. 2019 modifică art. 7 pct. 15

53 modificări prin L. nr. 185/2019 M. Of. nr. 848/18 oct. 2019 modifică art. 456 alin. (!) Ut. s). art. 464 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal alin. (!) Ut. s) şi art. 469 alin. (!) Ut. 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 modifică art. 146 alin. (8), art. 168 alin. (8) 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi anexa nr. I titlul VIU nr. crt. 10-12:

abrogă art. 146 alin. (5_I)-(5_5J, aii. 168 
alin. (5_J)

M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019

55 modificări prin 'M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019O.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

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 !M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 modifică art. 342 alin. (!) şi (2) începând 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi cu anul 2020. 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
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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 fiscal-bugetare

aprobată prin L. nr. 35/2022

modifică art. J3 alin. (2) lit.j), ort. 40_6. 
an. 267 alin. (2) şi (3). art 294 alin. (2) Iii. 
a), an. 324 alin. (4) şi (5). an. 325 alin. (2); 
introduce lit.j) şi g) la art. 13 alin. (I). pct. 

4_1 la art. 40_1, pct. 11-13 la art. 40_1, 
art. 40_7-40_10. art. 270_1. alin. (9) - (1!) 
la an. 275, alin. (2_1) la art. 294. alin. (6) 
şi (7) la art. 321, alin. (1_1) la art. 325; 
abrogă art. 337 alin. (2) lit.j) şi g); 

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

M. Of. nr. 201/1 mar. 2022

58 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, termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 
467 alin. (1) şi la an. 472 alin. (1) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv; 
în anul 2020. termenul de 31 manie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2). ari. 
467 alin. (2) şi ort. 472 alin. (2), pentru 
acordarea bonificaţiei 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 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 

aprobată cu modificări prin L. nr. 79/2022

modifică art. 437;
introduce alin. (1 _5) la art. 56, Ut. u) la 

art. 76 alin. (4). Ut. u) la art. 142;M. Of. nr. 356/11 apr. 2022

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

aprobată prin L. nr. 25/2022

modifică art. 121. art. 151 alin. (22) - (24), 
art. 168 alin. (5). art. 174 alin. (22). art. 
316 alin. (9);
introduce Ut.f_l) la art. 153 alin. (1), art. 
}57_1, alin. (1_1) şi (1 _2) la art. 168. alin. 
(23) şi (24) la art. 174; 
abrogă art. 151 alin. (26)

M. Of. nr. 158/16 feb. 2022

62icompletat 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-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 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 lit. e) la art. 60 pct. /

65 completat prin L. nr. 131 /2020 ;M. Of. nr. 623/15 iul. 2020
Lege pentru completarea alin. (6) al art. 270 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 
217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

introduce lit. 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 art. 25 alin. (4). alin.

123;
abrogă art. 53 alin. (3)

67 modificări prin L. nr. 155/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020
Lege pentru modificarea şl completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altor acte normative

modifică art. 137 alin. (1) lit. b): 
introduce pct. 6 la an. 60. lii.j) la art. 122 

alin. (4). lit. d) la art. 319 alin. (10). alin. 
(IJ) la art. 321

68 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, lit. v) la ari. 
76 alin. (4) şi lit. v) la art. 142

69 modificări prin L. nr. 230/2020 M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (4) şi art. 464 alin. 
(4) la data de 1 ianuarie 2021

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

modifică art. 25 alin. (3) lit.b) pct. 2 şi alin. 
(9), art. 28 alin. (3) lit. li) şi i). art. 62 lit. 
o_l), art. 68 alin. (4_1); 
introduce pct. 2_1 la art. 25 alin. (3) lit. b), 

lit. i_l) şi i_2) la ari. 25 alin. (4). lit. 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 M. 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). în loc de Ut. v))

RECTIFICARE
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74imodificări prin L. nr. 258/2020 M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020 modifică ari. 105 alin. (J) Iii. a)
Lege pentru completarea art. 1 alin. (2) al Legii nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele 
stupului şl pentru modificarea Legii nr, 227/2015 privind Codul 
fiscal

75)modificări prin L. nr. 262/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 modifică art. 25 alin. (4) Ut. i) şi art. 56 
alin.
introduce alin. (I_J) la art. 22
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76imodificări prin L. nr. 296/2020 'M. Of. nr. 1269/21 dec. 2020 modifică art. 7pct. 18, pct 26 Ut. d), pct. 87 
şi 40, art. 12 lit.h), i), m) şi s), art. 13 alin. 
(1) Ut. c), art. 14 Ut. a), art. 22 alin. (2), (4) 
şi (5). art. 25 alin. (4) Ut. q). art. 26 alin.
(1) partea dispozitivă a Ut.c). art. 35, art.
39 alin. (6). art. 40_6 alin. (6), art. 43 alin. 
(5) Ut.a), art. 53 alin. (2) Ut. b), art. 54, art. 
59 alin. (2). art. 60pct. 6, art. 66. ari. 68 
alin. (2) Ut. c). art. 76 alin. (2) Ut. p), prima 
teză a alin. (3). alin. (4) Ut. 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. (1) - (4) şi (6), art. 87, art. 89 
alin. (2), art. 92, art. 94 alin. (3), art. 96 
alin. (3) Ut. b) şi c) şi alin. (4), art. 106 alin.
(6) , art. 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), art. 
122 alin. (4) Ut. a), art. 123 alin. (1) şi (3), 
art. 125 alin. (1) Ut. b) şi alin. (4), ari. 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 u), art. 
146 alin. (2_1) şi alin. (9). ari. 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), 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) şi 
g), art. 224 alin. (9), art. 227 alin. (1), art. 
228 Ut. a) şi b), ari. 229 alin. (1) Ut. c), art. 
230 alin. (2) şi alin. (5) Ut. e) .şiJ), art. 231 
alin. (1), art. 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. b). 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. 336 pct. 9 şi 18, art. 343 alin. (5), art. 
346 alin. (3), art. 348 alin. (8), art. 356 
alin. (2), art. 357, art. 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. (I), 
art. 412 alin. (9), art. 414 denumirea 
marginală, art. 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
VIU, ari. 453 Ut. b), art. 456 alin. (1) Ut. h) 
şi s). art. 458 alin. (1) Ui. a).şi c), art. 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). ari. 469 alin. (1) 
lit.i), ari. 471 alin. (3). art. 488, art. 489 
alin. (1), art. 491 alin. (2), art. 493 alin. (8); 
introduce art. 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_1

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal
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cuprinzând art. 42_1- 42_I}. alin. (5) - (7) 
la art. 45, Ut. n) la art. 53 alin. (1) alin. 
(2J) la an. 59. Ut. k_î) şi k_2) la art. 68 
alin. (7), alin. (7_}) la art. 68. art.68_2. Ut. 
ţ_l) la art. 76 alin. (4), Ut. w) şiy) la art.
76 alin. (4). alin. (2_1) la art. 78, alin.
(2_1) şi (2_2) la art. 82, alin. (2__J) la art. 
83, alin. (3_1) la ari. 84, alin. (4_1) - (4_9) 
la art. 85, Ut. a_I) la an. 93 alin. (2), alin. 
(3) şi (4) la art. 100. nr. crt. 15 la art. 105 
alin. (2), Ut. a_4 la art. 114 alin. (2),
Ut.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 ari. 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 ari. 146, 
alin. (IJ) şi (3_2) la art. 147. art. 147_1. 
alin. (7J) şi (19J) 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 
(18_1) la art. 174, alin. (2_1) la art. 220_6, 
alin. (1_1) la art. 220_7. Ut. c_l) la ari.
224 alin. (4), alin. (2) la art. 228, alin. (8) 
la art. 230, alin. (1_1) la art. 270, Ut.J) la 
art. 287, alin. (6_1) 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 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 art.
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), ari. 169 alin. (3J), 
art. 174 alin. (12) - (14), art. 223 alin. (2) 
Ut. c) şi h), art. 494 alin. 10 lit.c) şi alin. 
(11): Ui 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 lennenul de: 25 mai, inclusiv;Termenul 
de: 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru 
depunerea formularului 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 noimative, se înlocuieşte cu termenul 
de: 25 mai, inclusiv, 
în cuprinsul titlului IV — „Impozitulpe 
venit" la art. 62 lil. p). art. 91 Ut. d). ari. 93
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alin. (2) Ut a), art. 94 denumire articol şi 
alin. (6), art. 96 denumire articol şi alin. 
(I), ari. 98 şi art. JI9 alin. (l) se 
înlocuieşte sintagma „aurfinanciar" cu 
„aur de investiţii".

77!rnodificări prin O.U.G. nr. 226/2020 U. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 modifică art. 318 alin. (1) şi art. 326 alin. 
(4) fit. 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 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) lit.f_î), art. 76 
alin. (4) Ut. a), art. 78 alin. (î). 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. 220j5 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 art. 291 alin. (3) Ut. 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 I martie 
2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a 
ari. 1 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) llt. 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 ia 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 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.

(1_2) la art. 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) Ut. i_l) şi i_2), ari. 76 alin. (4) Ut. x) şi 
art. 142 Ut. z)

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 iM. Of. nr. 630/28 iun. 2021 modifică ari. 266 alin. (1) pct. 55, art. 268 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (9) liî. b), art. 275 alin. (2) - (6), art. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal 293 alin. (1) lit. d), art. 297 alin. (4) Ut. c), 

art. 307 alin. (6). art. 314, art. 315. art. 316 
alin. (5), art. 319 alin. (5) lit. d), art. 319 
alin. (6) lit. h);
introduce pct. 36 la art. 266 alin. (1). alin. 

(15) şi (16) la art. 270, alin. (12) la art.
275, art. 278_1, alin. (11) la art. 282, art. 
292_1, Ut. d_l) la art. 293 alin. (1), art. 
3I5_2 - 315_4, Ut. c) la art. 316 alin. (6), 
art. 321 1:

aprobată cu completări prin L. nr. 48/2022 M. Of. nr. 236/9 mar. 2022

abrogă art. 275 alin. (7) şi (8), art. 278 
alin. (8) - (12)

81 completat prin L. nr. 196/2021 M. Of. nr. 693/13 iul. 2021 introduce Ut. l) la art. 291 alin. (3) la 6 luni 
de la publicarea prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1.

Lege pentru modificarea 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

82 modificări prin 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

O.G. nr. 8/2021 modifică art. 24 alin. (1) Ut. a) pct. 2 şi Ut. 
b) pct. 3, ari. 24 alin. (5) Ut. b) pct. 3, art. 
26 alin. (1) Ut. c) partea 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'aUn. (10) şi (11), art. 87 alin. (1), 
art. 96 alin. (3) partea introductivă, art. 97 
alin. (7), art. 115 alin. (1_2) şi (2), art. 123 
alin. (1) şi (2), art. 123_1 alin. (2). art. 
123_1 alin. (5), art. 147 alin. (l_l), art.
169 alin. (1_1), art. 218, art. 220_7 alin. 
(1_1), art. 224 alin. (5). art. 229 alin. (1)
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), art. 317 alin. 
(1). art. 317 alin. (3) şi (10), ari. 456 alin. 
(1) Ut. p) şi s), art. 459 alin. (1) lit. b), art. 
464 alin. (1) Ut. s) şi u), art. 469 alin. (1)
Ut. c), art. 469 alin. (2). art. 481 alin. (1); 
introduce Ut. d) la art. 16 alin. (3), alin. 
(‘^_0 ?’ (“^J^) 40_3, lit. d) şi e) la
art. 40_J 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. 110, alin. (2_1) la 
art. 115, alin. (1_1) la art. 116, alin. (3_1) 
la art. 123_î. alin. (21) la art. 133, alin. 
(2_2) la art. 146, alin. (2_2) la art. 168, 
alin. (2_2) la ari. 220_6, lit. c_l) la art.
229 alin. (1), alin. (2_1) la art. 230, alin.
(9) la art. 230, alin. (1_1) la art. 231, liî. 
f_l) la art. 293 alin. (1) la 1 nov. 2021, 
alin. (3) la art. 293 la 1 nov. 2021, lit. 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. (2_1) la art. 317, alin. (9)-(!6) la 
art. 471:
abrogă art. 40_3 alin. (8), art. 116 alin. 
(3_3) şi (4). art. 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 ari. 291 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce lil. ni) la art. 291 alin. (3)

w 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. 29J alin. (3) lit. a)

86 modificări prin L. nr. 301/2021 M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2021 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

modifică an. 11J alin. (4) şi (5), art. 456 
alin. (J) lil. s). art. 464 alin. (1) lit. s) şi art. 
469 alin. (l) lit. 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 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică art. 76 alin. (4) lit. a), ari. 100 
alin. (1), art. 101 alin. (12), art. 115 alin. 
(1_2). an. 132 alin. (2). art. 142 lit. b) şi r). 
ari. 154 alin. (1) lit. 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. IU. 
art. 168 alin. (1). (5). (7) şi (7J). art. 169 
alin. (1) Ut. a) şi art. 291 alin. (3) Ut. c) pcl.
3:
aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lil. 
i_l) şi i_2). an. 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 lil. ş) la art. 139 alin. (1), Ut. aa) 
la art. 142, Ut.f_2)şif_3) la art. 153 alin. 
(1). Ut. a_i) la art. 155 alin. (1), Ut. ţ) la 
an. 157 alin. (1), an. 157_3. an. 169_2. Ut. 
m) la ari. 220_4 alin. (1). pcl. 5 la art. 291 
alin. (3) lit. c). lil. o) la art. 291 alin. (3). 
alin. (3_1) şi (3_2) la art. 291 . abrogă art. 
101 alin. (11) şi art. 114 alin. (2) lit. n), art. 
IV din Legea nr. 196/2021 (cu referire la 
introducerea Ut. l) la ari. 293 alin. (1) - la 
data de 13 ianuarie 2022) şi art. 1 pct. 160 
din Legea nr. 296/2020 (cu referire la 
modificarea ari. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3 - 
la data de 1 ianuarie 2022)

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

introduce alin. (4) la an. 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 ari. 336pcl. 2, 3, 3, 8, 9, 14. 21 şi 
22, art. 338 Ut. b), arî. 340 alin. (1) Ut. b)- 
d). alin. (3) partea introductivă şi alin. (10) 
şi (11). art. 341 alin. (1), ari. 349 alin. (2)-
(7) . ari. 350 alin. (1) Ut. b) şi alin. (2), art. 
351 alin. (1) Ut. b). art. 353 alin. (2)-(7). 
art. 362 alin. (1) şi (2), art. 364 alin. (1) Ut. 
a), art. 370 alin. (2), art. 375 alin. (1) Ut. 
c), ari. 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. 1 titlul 
secţ.l5, art. 400 denumirea marginală, 
titlul Vili cap. 1 titlul secî.l6, 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, art. 
408, art. 409 alin. (1), art. 412 denumirea 
marginală şi alin. (1), (2) şi (4), titlul secţ. 
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. l_l) şi l_2) la 
art. 294 alin. (l), art. 335J, pct. ’7_1, 8_1, 
14_1, 16_1, 2!_1, 21_2 şi 29 la art. 336, 
alin. (11 _!)-(} IJ) la art. 340, alin. (1_1)- 
(1_7) şi alin. (14)-(19) la art. 342, alin.
(12) la art. 343, alin. (3)-(7) la art. 350, 
alin. (IJ) 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. (1), 
Ut.]) 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 ari. 406, titlul subsecf. l cu art. 413 
după titlul secţ. 17. subseci. 2 cu art. 414- 
416_6 după ari. 413, art. 414_1-414_18, 
art. 416_1-416_6, subsecţ. 3 cu art. 417 
după art. 416_6, subsecf. 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 ari. 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. (l) 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 şl 41, pct. 47-50, intră în vigoare la 1 februarie 2022, Prevederile art, I pct. 90 şi 91 intră în vigoare 
în termen de 10 zile de ia 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 şl 3, pct. 6-10, pct. 12-21, pct. 37 referitor la 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 art. 25 alin. (4) Ut. i), art. 56 alin. 
(I_3). aii. 6S_2 alin. (3). art. 336pct. 4 Ii!, 
d). art. 342 alin. (3). (4). (9) şi (JO), aii. 
359. aii. 402 alin. (U). aii. 403 alin. (2). 
art. 404 alin. (2) şi (5), art. 406 alin. (1) Ut. 
h), art. 409 alin. (2), art. 410 alin. (I). 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), aii. 449 
alin. (2) Ut. e). aii. 450 alin. (J); 
introduce alin. (17_1) la art. 41. alin. (5) 
la art. 42, alin. (II) şi (12) la art. 45, Ut. 
b_}) la aii. 113, alin. (3) la art. 439. alin. 
(3_l) la art. 442; 
abrogă art. 56 alin. (J_2)

91 modificări prin L. nr. 25/2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor 
măsuri fiscale

M. Of. nr. 158/16 feb. 2022 aprobă O.U.G. nr. 69/2020

92 modificări prin L. nr. 35/2022 M. Of. nr. 201/1 mar. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare

aprobă O.G. nr. 6/2020

93 modificări prin O.U.G. nr. 20/2022
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 
sprijin şi asistenţă umanitară

;M. Of. nr. 231/8 mar. 2022 modifică art. 42 alin. (3). art. 56 alin. (1 _3): 
introduce Ut. ţ) la aii. 25 alin. (4). alin. 
(2J) la art. 56

94 completat prin L. nr. 48/2022 M. Of. nr. 236/9 mar. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

introduce alin. (2_J) la art. 315

95 modificări prin L. nr. 72/2022 M. Of. nr. 315/31 mar. 2022
Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru 
modificarea unor acte normative

modifică art. 76 alin. (2) Ut. k) şi m), art. 76 
alin. (4) Ut. h), art. 139 alin. (l) lit.fişi l). 
art. 142 Ut. g), art. J57 alin. (1) Ut. m) şi o), 
art. 220_4 alin. (I) Ut. li) şi j)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 535/15 iun. 2004L. nr. 238/2004
Legea petrolului

(v. Decizia I.C.C.J.nr. 25/2015 - M. Of. nr. 368/21 aug. 2015 (art. 1))

1 promulgată prin D. nr. 416/2004 M. Of. nr. 535/15 iun. 2004
Decret pentru promulgarea Legii petroiului

2,modificări prin O.U.G. nr. 101/2007 M. Of. nr. 684/8 oct. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
minelor nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004

aprobată cu modificări şi L. nr. 262/2009 
completări prin

modifică arl.SJ alin.(3). ari.49 alin. (2) 
lit.h):
introduce lit.c) la alin.(2) al art.49: 
abrogă art.31 alin.(2), art.50 alin.(l) şi 
(4), art.6J alin.(J)

M. Of. nr. 482/13 iul. 2009

3 modificări prin L. nr. 262/2009 M. Of. nr. 482/13 iul. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor 
nr. 85/2003 şi a Legii petrolului nr. 238/2004

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 101/2007 şi modifică art. 31 alin. (2) şi 
(3). art. 61 alin. (1)

^ modificări prin M. Of. nr. 637/6 sep. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de 
stimulente pentru personalul din sectonji bugetar

aprobată prin L. nr. 17/2012

O.U.G. nr. 71/2011 modifică art. 52 alin. (4)

M. Of. nr. 20/10 ian. 2012

5 modificări prin O.U.G. nr. 47/2012 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012 modifică art. 51 alin. (1); 
introduce alin. (1_1) la art. 51Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
M.Of. nr. 213/15 apr. 2013aprobată cu modificări şi L. nr. 98/2013 

completări prin

6 modificări prin L. nr. 187/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 modifică, la data de 1 februarie 2014. ari.
57

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

7 modificări prin L. nr. 98/2013 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 47/2012

eimodificări prin O.U.G. nr. 106/2013
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
petrolului nr. 238/2004

aprobată cu modificări prin L. nr. 79/2014

M. Of. nr. 767/9 dec. 2013 modifică art. 34 alin. (1):
introduce pct. 25_] la art. 2, alin. (1 _1) şi
(]_2) la art. 34. aii. 34_1. art. 34_2

M. Of. nr. 468/25 iun. 2014

9imodificări prin M. Of. nr. 468/25 iun. 2014L. nr. 79/2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 106/2013 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr. 238/2004

aprobă O.U.G. nr. 106/2013 şi modifică 
art. 34_1 alin. (1)

10 modificări prin O.U.G. nr. 50/2014
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii 
petrolului nr. 238/2004

aprobată cu completări prin L. nr. 228/2015

M. Of. nr. 483/30 iun. 2014 modifică art. 2 pct. 3 7: 
introduce alin. (4) la art. 31

M. Of. nr. 755/9 oct. 2015
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imodificări prin M. Of. nr. 720/1 oct. 2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi a Legii petrolului 
nr. 238/2004

L. nr. 127/2014 modifică an. 2 pct. 2. 7, S şi 33. arî. 14 
alin. (1), an. 15 alin. (l), cap. III 
denumirea sec\iunii l, an. 16. an. 17. an. 
26 alin. (J):
introducepcl. 37_1 la an. 2. alin. (I_J) la 
an. 14. lii. h_I) la art. 49 alin. (2); 
abrogă an. 26 alin. (3)

12 completat prin L. nr. 228/2015 M. Of. nr. 755/9 oct. 2015
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţâ a Guvernului 
nr. 50/2014 privind modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr. 238/2004

introduce an. 61 I

M. Of. nr. 490/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

13 modificări prin O.U.G. nr. 40/2016 modifică art. 53

1*1 imodificări prin M. Of. nr. 161/27 feb. 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
petrolului nr. 238/2004

aprobată prin L.nr. 61/2021

O.U.G. nr. 27/2020 modifică an. 34 alin. (1) şi (2); 
introduce an. 3_1 şi alin. (5) şi (6) la art. 34

M. Of. nr. 353/7 apr. 2021

15 modificări prin L. nr. 61/2021 U. Of. nr. 353/7 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 27/2020 pentru modificarea şi completarea Legii petrolului 
nr. 238/2004

aprobă O.U.G. nr. 27/2020

16 imodificări prin L. nr. 222/2021 M. Of. nr. 735/27 iul. 2021
Lege pentru reglementarea unor măsuri în domeniul 
competenţei de control a Ministerului Finanţelor şi modificarea 
şi completarea unor acte normative

modifică art. 51 alin. (1)
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M. Of. nr. 964/14 nov. 2018L. nr. 256/2018
Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii 
de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore

1 promulgată prin D. nr. 883/2018 M. Of. nr. 964/14 nov. 2018
Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri 
necesare pentru implementarea operaţiunilor petroliere de 
către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre 
petroliere offshore

2 modificări prin ;M. Of. nr. 572/1 iui. 2020O.U.G. nr. 106/2020 modifică art. 20;
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii abrogă ari. 27 
energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi 
pentru modificarea unor acte normative

M. Of. nr. 1239/16 dec. 2020aprobată cu modificări şi L. nr. 290/2020 
completări prin
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