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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind constituirea şi 

funcţionarea parcurilor agro-zootehnice

Analizând propunerea legislativă privind constituirea şi 

funcţionarea parcurilor agro-zootehnice transmisă de Secretarul 

General al Camerei Deputaţilor cu adresa nr,PLx41/14.02.2022 şi 
înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D139 din 15.02.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art.2 alin.(l) liLa) din Legea nr.73/1993, republicată şi arL46 

alin.(3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Legislativ,
Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 

considerente:
1. Propunerea legislativă are ca obiect constituirea, organizarea 

şi funcţionarea parcurilor agro-zootehnice, având scopul de a susţine 

dezvoltarea sectorului zootehnic din România, intervenţia legislativă 

vizând, potrivit Expunerii de motive, crearea unei „legi cadru care să 

stea la baza constituirii, organizării şi funcţionării parcurilor agro- 

zoothenice amplasate în mediul rural.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, prima Cameră sesizată fiind Camera 

Deputaţilor, în conformitate cu dispoziţiile art.75 alin.(l) din 

Constituţia României, republicată.
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.



2. In măsura în care propunerea legislativă va avea implicaţii 

asupra bugetului de stat, este obligatorie solicitarea unei informări din 

partea Guvernului, în conformitate cu dispoziţiile art.lll alin.(l) din 

Constituţia României*
De asemenea, sunt incidente prevederile art,15 alin.(l) din Legea 

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

ulterioare, referitoare la obligativitatea întocmirii unei fişe financiare, 
cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.l5 alin.(3) din Legea 

responsabilităţii fiscaLbugetare nr,69/2010, republicată.
Aceste considerente se regăsesc exprimate şi în Decizia Curţii 

Constituţionale nr.331/2019, potrivit căreia „lipsind fişa financiară 

(iniţială şi reactualizată) nu se poate trage decât concluzia că la 

adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanţare incertă, generală 

şi lipsită de un caracter obiectiv şi efectiv, nefiind aşadar reală”.
3. Semnalăm că Expunerea de motive nu respectă structura 

instrumentului de prezentare şi motivare, prevăzută la art.31 din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
neprezentând insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în 

vigoare, concluziile studiilor, lucrărilor de cercetare şi evaluărilor 

statistice. în plus, nu există referiri la impactul asupra sistemului 

juridic, cu sublinierea implicaţiilor asupra legislaţiei în 

vigoare, referiri la impactul financiar asupra bugetului general 

consolidat, la consultările derulate în vederea elaborării prezentei 

propuneri şi nici la măsurile de implementare necesare, iar referirile la 

impactul socioeconomic sunt sumare.
Totodată, menţionăm că nu se respectă nici prevederile art.33 

alin.(3) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit cărora, proiectul ar trebui să facă 

referire, printre altele, la: dificultăţile care ar putea fi întâmpinate în 

aplicarea noilor dispoziţii; beneficiile rezultate prin implementarea 

proiectului de lege, altele decât cele de natură economică; analiza 

comparativă a costurilor şi a beneficiilor pe care le implică proiectul 

de lege, din care să reiasă dacă beneficiile sunt justificate de costuri.
Menţionăm că, potrivit considerentelor exprimate în Decizia 

Curţii Constituţionale nr.682 din 27 iunie 2012, .^dispoziţiile art.6 din 

Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată 

[...], cu modificările şi completările ulterioare instituie obligaţia 

fundamentării actelor normative. [...]. Lipsa unei fundamentări
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temeinice a actului normativ în discuţie determină, [...], încălcarea 

prevederilor din Constituţie cuprinse în art.l alin.(5)
4. Precizăm că, potrivit art.8 alin.(4) teza întâi din Legea 

nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
..textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi inteligibil, fără 

dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce i iar potrivit 

art.36 alin.(l) din aceeaşi lege, „ac/e/e normative trebuie redactate 

într~un limbaj şi stil juridic specific normativ, concis, sobru, clar şi 

precis, care să excludă orice echivoc, cu respectarea strictă a 

regulilor gramaticale şi de ortografie'’'. Făcând referire la aceste 

dispoziţii legale. Curtea Constituţională a reţinut în repetate rânduri 

în jurisprudenţa sa, de exemplu, în Decizia nr.448/2013, că ..Deşi 

normele de tehnică legislativă nu au valoare constituţională, Curtea a 

constatat că prin reglementarea acestora au fost impuse o serie de 

criterii obligatorii pentru adoptarea oricărui act normativ, a căror 

respectare este necesară pentru a asigura sistematizarea, unificarea 

şi coordonarea legislaţiei, precum şi conţinutul şi forma juridică 

adecvate pentru fiecare act normativ.".
5. Ca observaţii de ordin general, în privinţa conţinutului 

normativ al prezentei propuneri, subliniem că nu se respectă art.6 şi 
art.l3 lit.c) din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care prevăd că acesta trebuie să fie temeinic 

fundamentat, luându-se în considerare interesul social, politica 

legislativă a statului român şi cerinţele corelării cu ansamblul 

reglementărilor interne şi că proiectul de act normativ trebuie să 

instituie reguli necesare, suficiente şi posibile, care să conducă la o 

cât mai mare stabilitate şi eficienţă legislativă,
în acest context, semnalăm următoarele aspecte:

A

5.1. In redactarea propusă, menţionăm că formularea generică 

„crearea de noi locuri de muncă” din norma preconizată la art.l 

alin.(2) lit.c), este lipsită de predictibilitate, întrucât, nu este precizată 

o procedură care să privească în ce condiţii pot fi respectivele locuri 

de muncă ocupate, precum şi care anume sunt acestea.
5.2. Având în vedere că obiectul de reglementare al propunerii 

legislative vizează constituirea si funcţionarea parcurilor agro
zootehnice. semnalăm că în tot cuprinsul proiectului, dar mai ales, în 

cadrul art.3, nu se regăseşte definiţia acestora.
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5.3. Mai mult, semnalăm că definirea termenului 

^^administratorul parcului”, astfel cum este preconizată la art.3 

alîn.(l), este insuficient conturată, simpla menţiune că acesta 

reprezintă unitatea administrativ-teritorială sau asocierea de unităţi 

administrativ-teritoriale care decide înfiinţarea parcului agro
zootehnic, fiind limitativă şi de natură a produce confuzie în raport cu 

celelalte soluţii preconizate din propunere care fac referire atât la 

atribuţiile şi drepturile sale, cât şi la „titlul de parc agro-zootehnic”, 
astfel cum este prevăzut la art.ll alin.(l). Totodată, în redactarea 

actuală, semnalăm că nu se face menţiune despre dobândirea sau 

acordarea titlului de parc agro-zootehnic, ci doar se precizează că 

respectivul titlu „conferă administratorului şi rezidenţilor parcului 

dreptul” la o serie de facilităţi.
5.4. Semnalăm că soluţia preconizată la art.4 alin.(l) este mult 

prea generală, întrucât, pe de o parte, nu se înţelege cu claritate dacă 

unicul posibil fondator al parcului agro-zootehnic este reprezentat de 

unitatea administrativ-teritorială din mediul rural, iar pe de altă parte, 
nu este reglementată modalitatea efectivă prin care partea interesată 

poate căpăta titlul de fondator în vederea înfiinţării parcului agro
zootehnic (de exemplu, printr-un act de constituire), precum şi 
procedura sau diligenţele pe care trebuie să le parcurgă pentru 

acordarea titlului de fondator.
Aceeaşi lipsă de predictibilitate caracterizează şi soluţia 

preconizată pentru alin.(2) care vizează situaţia în care unitatea 

administrativ-teritorială din mediul rural nu dispune de terenul 

necesar înfiinţării parcului agro-zootehnic, poate solicita preluarea 

unui teren aflat în patrimoniul Agenţiei Domeniilor Statului. Cu 

privire la acest aspect, menţionăm că norma este insuficient conturată 

şi poate conduce Ia dubii în interpretare. Astfel, nu este clar la ce se 

referă „preluarea unui teren” şi nici modalitatea juridică prin care 

aceasta poate fi realizată, precum şi perioada pentru care ar fi 
efectuată această „preluare”.

De asemenea, semnalăm, lipsa de claritate a normei de la 

alin.(3), care vizează situaţia asocierii mai multor unităţi 

administrative în vederea înfiinţării unui parc agro-zootehnic, unde nu 

se precizează sub ce formă respectivele unităţi administrative se pot 

asocia. în această situaţie menţionăm că, ar trebui avute în vedere 

dispoziţiile art.89 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului



nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, care statuează că: „ Două sau mai multe 

unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competentei
autorităţilor lor deliberative si executive, să coopereze si să se
asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare
inter comunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile 

de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate 

publică.

5.5. De asemenea, semnalăm că în tot cuprinsul propunerii 

legislative nu se face vorbire de condiţiile de formăm necesare în 

vederea înfiinţării unui parc agro-zootehnic, ci doar se face menţiune 

cu privire la două condiţii de fond care trebuie întrunite cumulativ, 
astfel cum se preconizează la art.5.

Astfel, precizăm că una dintre principalele condiţii de formă 

necesară a fi respectată în vederea realizării obiectivelor sau 

proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de 

intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, 
finanţate, total sau parţial, în condiţiile legii, din fonduri publice.
o constituie efectuarea studiului de fezabilitate. Astfel, art.7 alin.(l) 

din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 
continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente

? s

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare, statuează că ,,Studiul de 

fezabilitate este documentaţia tehnico-economică prin care 

proiectantul, fără a se limita la datele şi informaţiile cuprinse în nota 

conceptuală şi în tema de proiectare şi, după caz, în studiul de 

prefezabilitate, analizează, fundamentează şi propune minimum două 

scenarii/opţiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat şi 

documentat, scenariul/opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru 

realizarea obiectivului de investiţii. ”
Referitor la textul propus pentru alin.(2), în care sunt prevăzute 

criteriile de eligibilitate care trebuie întrunite în mod cumulativ în 

vederea respectării a primei condiţii de fond, respectiv, terenul din 

perimetrul parcului agro-zootehnic să fie eligibil, semnalăm că, în 

proiect nu este reglementată o procedură subsecventă şi etapizată
de soluţionare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

In plus, referitor la soluţia preconizată pentru lit.d) a alin.(2), 
având în vedere că asigurarea distanţei minime de protecţie sanitară, în
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funcţie de tipul fermei şi de capacitatea acesteia, este reglementată la 

art.ll din Ordinul ministrului sănătăţii nr.l 19/2014 pentru aprobarea 

Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, semnalăm că 

prin indicarea distanţei de 1500 metri, ar fi trebuit precizate în mod 

expres şi prevederile care reglementează aceste aspecte.
5.6. La art.6 alm.(3), semnalăm că norma, astfel cum este 

formulată, este insuficient de clară, fiind precizat la modul impersonal 

că ,,Nu se poate concesiona mai mult de 1 ha/rezidenf\ 

neindicându-se în mod expres denumirea părţilor între care se
preconizează a se încheia contractul de concesiune, respectiv,
concedentul si concesionarul şi nici nu se face menţiune cu privire
la o durată determinată^ precum si la redeventa datorată de către 

concesionar, în urma încheierii
concesiune, fapt care conduce la dubii în interpretarea şi aplicarea 

normelor.

unui eventual contract de

Cu privire la acest aspect, amintim că, potrivit dispoziţiilor 

art.303 alin.(l) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, „Bunurile 

proprietate publică pot fi concesionate de către stat sau de către 

unităţile administrativ-teritoriale în baza unui contract de 

concesiune de bunuri proprietate publică,'". De asemenea, potrivit 

alin.(2) „Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică este 

acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, 
denumită concedent, transmite, pe o perioadă determinată, unei 

persoane, denumite concesionar, care acţionează pe riscul şi 

răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui bun 

proprietate publică, în schimbul unei redevenţe."
Mai mult, precizăm că, din analiza prevederilor art. 305 alin.(2) 

şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare, reiese că bunurile imobile 

proprietate publică se înscriu în cartea funciară anterior
încheierii contractului dei concesiune de bunuri proprietate

^ stabilită de către concedent p:© baza studiului de oportunitate - art.306 alin.(2) 
din Ordonanţa de urgenţă aţ Gkvemului nr.57/2019, cu modificările şi 
completările ulterioare.
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publică, iar în caz contrar, contractul de concesiune va fi lovit de 

nulitate absolută.
5.7. La art.8 alin.(5), menţionăm că textul propus este imprecis 

întrucât nu se înţelege cu exactitate din ce sunt alcătuite ..sumele 

prevăzute în contractul de concesiune'", pe care rezidentul parcului ar 

fi obligat să le plătească administratorului parcului agro-zootehnic. 
Astfel, la teza a doua, se preconizează că ..rezidentul parcului va 

plăti administratorului parcului doar contravaloarea cheltuielilor de 

mentenanţă comune, precum şi contravaloarea utilităţilor furnizate 

Or, cheltuielile de mentenanţă comune sunt definite la art.3 ca 

fiind ..sumele de bani datorate administratorului parcului, de către 

rezidenţii parcului, lunar, în baza contractului de administrare si 

prestări de servicii conexe". Astfel, se creează o confuzie între sumele 

datorate administratorului prevăzute în contractul de concesiune în 

raport cu sumele pe care rezidentul parcului este obligat să le plătească 

administratorului în situaţia încheierii unui contract de administrare şi
A

prestări servicii conexe. In acest caz, pentru claritatea şi 
previzibilitatea normei propuse, ar fi trebuit precizat în mod concret 

tipul de contract ce se doreşte a fi încheiat, precum şi sumele datorate 

uneia dintre părţile contractante, luând în considerare şi faptul că, în 

situaţia optării pentru încheierea unui contract de concesiune, 
concesionarul îi datorează concedentului şi redevenţa, exceptând 

restul sumelor datorate pentru cheltuielile de mentenanţă comune.
Cu referire la aceste considerente, semnalăm şi faptul că nici 

termenul ..contract de administrare şi prestări de servicii conexe" nu 

este definit, aspect necesar pentru înţelegerea clară a soluţiilor 

preconizate.
6. Semnalăm că, din punct de vedere al redactării, prezentul 

proiect nu respectă normele de tehnică legislativă, obligatorii potrivit 

prevederilor art.3 din Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Ca urmare, menţionăm următoarele aspecte:
a) întrucât textul supus avizării este de mică întindere, iar 

gruparea în articole a soluţiilor legislative pe care acesta le conţine ar 

fi suficientă pentru a asigura o succesiune logică a ideilor în text, 
menţionăm că nu este necesară gruparea articolelor în capitole, cu atât 

mai mult cu cât, potrivit normelor de tehnică legislativă, un capitol nu 

poate fi structurat în doar unul sau două articole;
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b) în tot cuprinsul proiectului, pentru o exprimare specifică 

stilului normativ, ar fi trebuit ca sintagmele Jn conformitate cu 

legislaţia în vigoare"^ şi conformitate cu prevederile legale în 

vigoare'' să fie înlocuite cu trimiteri exprese la actele normative avute 

în vedere;
c) având în vedere dispoziţiile art.62 din Legea nr.24/2000, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia 

„Dispoziţiile de modificare şi de completare se încorporează, de la 

data intrării lor în vigoare, în actul de bază, identifîcându-se cu 

acesta. Intervenţiile ulterioare de modificare sau de completare a 

acestora trebuie raportate tot la actul de bază", precizăm că 

trimiterea de la art.5 alin.(l) litb) ar fi trebuit să se facă la actul de 

bază, respectiv, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;
d) la art.ll litb) şi c), semnalăm că Legea nr.571/2003 privind 

Codul fiscal nu mai este în vigoare. Astfel, ar fi trebuit ca trimiterile 

să se facă, în mod corect, la dispoziţiile Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Având în vedere observaţiile de mai sus, prezenta propunere

legislativă nu poate fi promovată în forma prezentată.

PRESEDIME/?^ ^ 'v\\
79

DT^GHEFlort

Bucureşti
Nr.207/b2.03.2022
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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 compietârile 
ulterioare, prevederiie art. II intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, cu excepţia prevederilor pct. 11-21 care intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1 şi a prevederilor pct. 26 care intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oficial al României, Partea l.(O.G. nr. 11/2022 - M. Of. nr. 97/31 ian. 2022)

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

1

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

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

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

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

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

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

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

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

d):

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

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

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

din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare
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5 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 şl a Legii nr, 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică art. 80 alin. (2) Ut. d). ari. JOI 
alin. (9), ari. Î68 alin. (7), ari. 224 alin.
(5) . ari. 263 Ui. f). art. 307 alin. (6), art.
33 J alin. (2) Ut. g). art. 360 alin. (6), art.
361, art. 402 alin. (20) şi (21), ari. 403 
alin. (2). art. 404 alin. (2) şi (5), art. 406 
alin. (1) Ut. b), art. 409 alin. (2), art. 410 
alin. (I), art. 412 alin. (8), art. 432 alin.
(1). art. 434, art. 435 alin. (3), (4) şi alin. 
(9) Ut. a), art. 455 alin. (2) şi (4). art. 457 
alin. (3). art. 458 alin. (!) Ut. a), art. 460 
alin. (6), art. 461 alin. (6). (11) şi (12), art. 
462 alin. (5), art. 463 alin. (2) şi (4). art. 
466 alin. (8) şi (9), art. 467 alin. (5); 
introduce Ut. g_l) la alin. (2) al art. 13, 
alin. (11) la art. 26, alin. (4) la art. 223, 
alin. (7) la art. 331, Ut. e) la alin.(6) al art.
362, alin. (4_1) şi (5_1) Ia art. 455, alin.
(6) la art. 462, alin. (4 1) şi (5_1) la art. 
463. alin. (2_1) la art. 465, alin. (6) la ari.
467

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

aprobată cu completări prin L. nr. 124/2016

modifică art. 495 Ut. a)-c) şi e);

introduce art. 495 I

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

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

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

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

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 41/2015 şi modifica art. 178 alin. (4), 
denumirea secţiunii a 10-a de la titlul V 
cap. III, art. 180-183, art. 456 alin. (I) 
lit.s), art. 464 alin. (1) Ut. s), art. 469 alin. 
(1) Iii. c). art. 476 alin. (I) Ut. b), art. 477 
alin. (7), art. 485 alin. (1) Ut. b), art. 495 
lit- 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), lit. e) la art. III alin. (2), alin.
(2_1) - (2_9) la ari. 111, Ut. a_l) la art.
114 alin. (2), Ut. h) la art.291 alin. (2) (se 
aplică începând cu data de 1 august 2016)

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

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

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

M. Of. nr. 210/28 mar. 2017aprobată cu completări prin L. nr. 26/2017
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11 modificări prin O.U.G. nr. 84/2016 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul financiar-fiscal

aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017

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

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

12 modificări prin O.U.G. nr. 3/2017 M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 modifică art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1) Ut. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii a), art. 52 alin. (1), art. 78 alin. (2) Ut. a) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal pct. iy), art. 111 alin. (l), '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), ari. 149, art. 160 alin. (3), art. I6I 
alin. (2), art. 162 alin. (3). art. 170 alin.
(2), art. 171 alin. (3). art. 172 alin. (3). art. 
173, art. 176 alin. (7), art. 177 alin. (3), 
art. 178 alin. (1). (3) şi (4) şi art. 179 alin.

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

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

(1):
introduce art. 22_}, alin. (7) la art. 48. pct. 
4 la art. 60;
abrogă art. 51 alin. (1) Ut. h), art. 139 alin. 
(2) şi (3), art. 157 alin. (3), art. 176 alin. 
(5), art. 177 alin. (2), art. 178 alin. (2) şi 
art. 179 alin. (6_î)

13 modificări prin L. nr. 2/2017 M. Of. nr. 36/12 ian. 2017 modifică art. 100, art. 101 alin. (9), art. 
132 alin. (2), art. 153 alin. (2). ari. 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 ari. 169 
alin. (7)-(10)

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

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

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

O.U.G. nr. 9/2017 modifică art. 8 şi ari. 3j4 alin. (4); 
introduce Ut. r_l) la art. 76 alin. (2), Ut. ţ) 
la art. 142, art. 8_I şi alin. (5) la art. 3_4

M. Of. nr. 403/29 mai 2017
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15 completat prin L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr, 227/2015 privind 
Codul fiscal

introduce lit.h_!) Ia art. 453

16 modiftcări 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) Ia data de 1 
ianuarie 2018

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

modifică art. 456 alin. (1) Ut. d)

18 modificări prin L. nr. 136/2017 modifică ari. 60 pcl. 3 şi ari. 423 alin. (3); 
introduce ari. 448_1 şi 448_2

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

19 modificări prin M. Of. nr. 584/21 iul. 2017 aprobă O. U. G. nr. 3/2017 şi modifică ari. 
22 alin. (4), art. 25 alin. (4) lit. c). art. 48 
alin. (3). art. 53 alin. (1) Ut. e). art. 54, aii. 
55 alin. (3). art. 76 alin. (4) Ut. t), art. 78 
alin. (2) Ut. a), art. 125 alin. (1) ultima teză 
şi alin. (7). art. 139 alin. (1) Ut. 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) Ut. c), art. 281 alin. (1) 
şi (8). art. 286 alin. (1) lit. c), art. 287 Ut. 
d). art. 316 alin. (8), alin. (9), alin. (11) Ut. 
h), alin. (12) partea introductivă şi lit. e), 
art. 336pct. 4, art. 342 alin. (1) şi (2). art. 
359, art. 369 alin. (5), art. 371 alin. (1), 
art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (3) şi (4), 
art. 379 alin. (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. 1 de la titlul VIU; 
introduce Ut. k) la art. 13 alin. (2), alin. (2) 

la art. 47. alin. (8) la art. 48. alin. (5_1) la 
art. 107, Ut. a_2) şi a__3) la art. 114 alin.
(2), alin. (1 _1) la art. 115, alin. (8_I) la 
art. 125, Ut. e) lă art. 169 alin. (1), alin.
(13) la art. 342, alin. (3) şi (4) la art. 366, 
secţiunea a 12_1- a cu art. 393_1 la titlul 
VIII cap. I, art. 487_1:

L. nr. 177/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

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

r
IB

M. Of. nr. 59By2'5îiul. 2017
Ordonanţă pentru modificarea şi completareavLegii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

20 modificări prin O.G. nr. 4/2017 modifică art. 140; 
introduce alin. (3) la art. 158

H
sf
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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) Ut. o), art. 116 
alin. (1). art. 142 Ut. s) pct. 6, art. 235. art. 
236, art. 237, anexa nr. 1;

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

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

>

22 rectificare M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 rectifică anexa nr. 1 la titlul VIII
RECTIFICARE

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

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

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

privind Codul fiscal

introduce Ut. x) la art. 456 alin. (1), Ut. i) la 
art. 464 alin. (1) şi Ut. sj 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 art. 2 alin. (2), art. 25 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii lit.h). art. 25 alin. (4) lit. p), art. 47 alin. (1)

lit.c), art. 51 alin. (5) şi (6). art. 52, art. 54, 
art. 60 pct. 2, art. 64 alin. (1) partea 
introductivă, art. 68 alin. (4) lit. i) şi alin.
(5) lit. k) .şi l), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. 
(2), art. 75 alin.O), art. 76 alin. (2) lit. 
r_l). art. 77 alin. (2) şi (3), ari. 78 alin. (2) 
lit. o) partea introductivă şi lit.b), ari. 84 
alin. (8). art. 85 afin. (6), art. 86 alin. (4) şi
(6) , art. 97 alin. (I) - (3) primele teze şi 
alin. (5), art. 99, art. 100, art. 101 alin. (2) 
şi alin. (9) prima teză, art. 107 alin. (1), art. 
110 alin. (l). art. 115 alin. (1), art. 116 
alin.(l) şi alin. (2) partea introduetivă, 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), ari. 140, ari. 141 
lit. h), art. 142 lit. i), 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 H al titlului V, art. 148. titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului 11 al titlului V, 
art. 151, titlul capitolului 111 al titlului V, 
art. 153 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1) lit. 
a), b), f)şig), art. 154 alin. (2), titlul 
secţiunii a 2-a a capitolului 111 al titlului V, 
art. 155, art. 156, an. 157 denumirea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal

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

introduce capitolul IIÎ_1 cu art. 40_î - 
40_6, alin. (3) la art. 47. art. 54_1, alin. 
(9) - (12) la art. 133, art. 135_1. alin. 
(5_1) - (5_3) la art. 146. Ut. h) - p) la art. 
154 alin. (1), alin. (5^1) 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 ari. 502;

abrogă art. 27, art. 47 alin. (I) lit. a) şi b), 
art. 48 alin. (4). (5). (5J). (5J) şi (6), art. 
90, ari 145 alin.(3). art. 147 alin. (2), art. 
149, ari. 152, art. 153 alin. (1) lit. 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. V] a] titlului V cu ari.201- 208, 
cap.Vll cu art. 209-215.

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

aprobată prin L. nr, 104/2018

prorogă, pentj-u 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 M. Of. nr. 125/8 feb. 2018O.U.G. nr. 3/2018 modifică art. J39 alin. (1) Ut. o), art. 143 
alin. (4), art. 144 şi art. 168 alin. (5_1); 
introduce alin. (5_4) la art. 146

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

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

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

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

29 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscai- 
bugetare şi pentru modificarea şi compietarea unor acte 
normative

aprobată cu compietări prin L. nr. 145/2018

modifică art. 67 alin. (1), art. 67_î. art. 68 
alin. (1), art. 69 alin. (I), (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) Ut. h) şi c), art. 102 alin. (2). art. 
106 alin. (4). art. 107, art. 116 alin. (!) 
partea introductivă şi alin. (2) Ut. a), alin. 
(4) şi (5), art. 118, art. 119 alin. (1), (2) şi 
(4). art. 120, art. 121, ari. 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. 
Ut. a), h) şi i) şi alin. (2). art. 155, art. 170, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a cap. III al 
titlului V, art. 180, art. 182. art. 183, art. 
230 alin. (5) Ut. e)şifi. art. 231 alin. (1);

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

introduce Ut. a l la art. 60 pct. 1. Ut. a_l) 
la ari. 61. Ut. a_l la art. 64 alin. (I), alin. 
(10) şi (11) la ari. 69, art. 69_I - art. 69 3. 
cap. II _1 după art. 69_3. art. 72_1. alin.
(4) şi (5) la art. 79, alin. (2 fi) la art. 110, 
art. I20fi, alin. (13) - (19) la art. 133, Ut. 
bfi) la art. 137 alin. (I). Ut. hfi la art. 154 
alin. (1), Ut. i) la art.223 alin. (2):

abrogă art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) Ut. 
l). art. 74, art. 75, art. 85 alin. (5), art. 110 
alin. (7) - (13), art. 116 alin. (6). art. 130 
alin. (5) şi (6), art. 131 alin. (5), art. 181. 
art. 223 alin. (1) Ut. n), art. 224 alin. (4) Ut.
a)
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30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 modifică art. 51 alin. (4), art. 68 alin. (1), 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor art. 72 alin. (8), (9) şi (10), art. 79 alin. (1)

şi (4). art. 82 alin. (6). art. 102 alin. (1), 
art. 106 alin. (3). art. 107 alin. (5). art. 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), art. 174 
alin. (13) Ut. a), art. 180 alin. (3) şi art. 342 
alin. (9) şi (10);
introduce Ut. d) la art. 22 alin. (8), alin. (3) 
la art. 42, alin. (3_1) la art. 48, alin. (}_!)- 
(1__4) la art. 56. art. 68_1, alin. (7) la art. 
82, alin. (9) la art. 106, alin. (9) la art. 107, 
alin. (10) la art. 268. lit.j) la ari. 364 alin. 
(1) şi alin. (4) la art. 484; 
abrogă art. 231 alin. (2) şi titlul VI 
„Impozitulpe veniturile obţinute 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. 291/30 mar. 2018

acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

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

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

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

modifică art. 456 alin. (I) Ut. t). art. 464 
alin. (1) Ut. t) şi art. 469 alin. (1) Ut. b); 
introduce alin. (6) la art. 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_I) la art. 465

33 modificări prin M. Of. nr. 602/13 iui. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale 
legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru 
prorogarea unui termen

aprobată cu modificări prin L. nr. 40/2019

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

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

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

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

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

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

introduce Ut. q) la art. 154 alin. (1)
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36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 modifică aii. 21 Ut. b) şi c), an. 133 alin. 
(151 an. 291 alin. (3) Ut. b);Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative
M. Of. nr, 28/10 ian. 2019 introduce alin. (8) la an. 19. Ut. d)-f) la 

art. 291 alin. (3);
aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 

completări prin
r»

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

37 modificări prin L. nr. 276/2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018 aprobă O.U.G. nr. 3/2018

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

39 completat prin M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018 introduce nr. crt. 14 la art. 105 alin. (2)L. nr. 354/2018
Lege pentru completarea art. 105 alin, (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

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 art. 76 alin. (3) Ut. h), art. 105. 
alin. (4), art. 122 alin. (4) lit. a) şi c) şi alin. 
(5), art. 125 alin. (4), art. 140, art. 142 Ut. 
r), art. 146 alin. (5) şi (5_1), art. 168 alin. 
(5__1). art. 170 alin. (2) Ut. e). art. 220_3, 
art. 331 alin. (6), art. 343 alin. (5). anexa 
nr. 1 de la titlul VW; 
introduce pci. 5 la art. 60. Ut. i) la art. 76 

alin. (3), alin. (5) la art. 105, lit. c) la art. 
133 alin. (15), alin. (15 1) la art. 133, art. 
138_1. Ut. r) la art. 139 alin. (1). alin.
(5__5) la art. 146, Ut. r) la art. 154 alin. (1), 
Ut. t) la art. 157 alin. (1). Ut. l) la art.
220_4 alin. (I), alin. (4__1) (a art. 220_6. 
alin. (3) la ari. 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 modificări prin L. nr. 13/2019 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 89/2018 şi modfică art. 456 alin. (1) Ut.
s)>
introduce Ut. g) - j) la art. 291 alin. (3). 

alin. (3) - (6) la art. 351, Ut. s) la art. 456 
alin. (2). alin. (3_1) la art. 456
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42 modificări prin L. nr, 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscai- 
bugetare

modifică an. 25 alin. (3) Ut. b) pct. 3, art. 
25 alin. (4) Ui. i). art. 40_2 alin. (1), (3). (4) 
şi (7). art. 40_5 alin. (4), art. 41 alin. (7). 
art. 56 alin. art. 56 alin. (1_4) Ut. h), 
art. 68_J alin. (7), art. 72 alin. (8). art. 82 
alin. (6), art. 115 alin. (J). ari. 116 alin.
(1), art. 116 alin. (2) Ut. a), art. 123 alin.
(3) şi (4). art. 287 Ut. d), art. 291 alin. (3) 
Ut. c) pct. 3, art. 348 alin. (1); 
introduce alin. (4_1) la art. 25. Ut. e_l) la 
art. 53 alin. (1), alin. (6) la art. 78, alin. 
(12) la art. 101, Ut. m) la art. 114 alin. (2), 
Ut. c) la art. 116 alin. (2), alin. (3_1) la ari. 
116, ari. Î23_l, alin. (7)~(10) la art. 130; 
abrogă art. 68_l alin. (8)-(ll), ari. 72 alin. 
(9), (10). (îl) şi (12), art. 79 alin. (1), (2). 
(3), (4) şi (5), art. 82 alin. (7), art. 102 alin. 
(1), (2) şi (3), art. 123 alin. (5) şi (6)

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

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

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

45 modificări prin 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. (1) 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) la 
ari. 319 alin. (5)

46 modificări prin O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 3q9/-19 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificareagţjfcompletarea unor 
acte normative *

modifică titlul secţiunii a 10-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. 180 alin. (1); 
abrogă art. 142 lit.t)

i:--.
c
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47 modificări prin O.U.G. nr. 31/2019 M. Of. nr. 403/23 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri 
bugetare şi pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

modifica art. 29] alin. (2) Hi. e): 
introduce Ui. k) la art. 291 alin. (3)

48 modificări prin O.U.G. nr. 35/2019 M. Of. nr. 427/30 mai 2019 abrogă art. 122 alin. (5)
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

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

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 
investiţiilor

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

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

modifică ari. 270 alin. (3) lit. b), art. 316 
alin. (9) şi art. 316 alin. (II) lit. b); 
abrogă art. 270 alin. (4) lit. 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
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice

modifică art. 456 alin. (I) lit. s), art. 464 
alin. (1) lit. s) şi art. 469 alin. (1) lit. c)

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

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

alin. (5_I)

L. nr. 263/2019

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

aprobată prin L. nr. 252/2021

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

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

56 modificări prin M. Of. nr. 11/9 ian. 2020 modifică art. 342 alin. (I) şi (2) începând 
cu anul 2020.

O.U.G. nr. 1/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscai-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative
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57 modificări prin modifică art. 13 alin. (2) Ut. j), an. 40_6, 
art. 267 alin. (2) şi (3), art 294 alin. (2) Ut. 
a), an. 324 alin. (4) şi (5), ari. 325 alin. (2); 
introduce Ut. f) şi g) la art. 13 alin. (1). pct. 

4_] la art. 40_1, pct. î 1-13 la art. 40__1, 
art. 40_7-40_10, art. 270_1, alin. (9) - (11) 
la art. 275, alin. (2_1) la art. 294, alin. (6) 
şi (7) la ari. 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

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

în anul 2020, termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1), art. 
467 alin. (1) şi la art. 472 alin. (1) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv: 
în anul 2020, termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2), art. 
467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2), pentru 
acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul 
local, se prorogă până la data de 30 iunie 
inclusiv.

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

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. l) la art. 13
alin. (2)

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

modifică art. 43 7;
introduce alin. (1 _5) la art. 56, Ut. ii) la 

art. 76 alin. (4), Ut. ii) la art. 142;

O.U.G. nr. 48/2020

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 ari. 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. (l_l)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

62 completat prin O.U.G. nr. 70/2020 M. Of. nr. 394/14 mai 2020 introduce alin. (11) la art. 25
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemioiogice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-Co\/-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative

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

M. Of nr. 755/19 aug. 2020

63 modificări prin L. nr. 68/2020 M. Of. nr. 443/26 mai 2020
Lege pentru modificarea ari. 456 alin, (1) lit. h) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

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

65 completat prin L. nr. 131/2020 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020 introduce lit. d) la art. 270 alin. (8)
Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr, 
227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 
217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

66 modificări prin L. nr. 153/2020 M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 modifică art. 118 alin. (2) lit.b); 
introduce lit. l) la art. 25 alin. (4), alin. 
(1_6) şi (1_7) la art. 56. alin. (1_1) la art. 
123: '
abrogă art. 53 alin. (3)

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

67 modificări prin L. nr. 155/2020 M. Of. nr. 665/27 iul. 2020 modifică art. 137 alin. (1) lit. b): 
introduce pct. 6 la art. 60, lit.j) la art. 122 

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altor acte normative

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

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

L. nr. 230/2020 modifică art. 456 alin. (4) şi art. 464 alin. 
(4) la data de 1 ianuarie 2021

70 modificări prin L. nr. 239/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 modifică art. 25 alin. (3) lit.b)pct. 2 şi alin. 
(9), art. 28 alin. (3) lit. h) 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) ia 
art. 76 alin. (4)

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

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) lit. c) pct. 3

M. Of. nr. 1101/18 nov. 202073 rectificare rectifică articolul unic pct. 8 din L. nr. 
239/2020 (referitor la completarea art. 76 
alin. (4) cu lit. x). în loc de lit. v))

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

75 modificări prin modifică art. 25 alin. (4) Uf. i) şi art. 56 
alin.
introduce alin. (I_J) la art. 22

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

M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020
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76 modificări prin L. nr. 296/2020 M. Of. nr. 1269/21 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică aii. 7pcî. 18, pct 26 Îiî. d), pct. 37 
şi 40. aii. 12 Hî.h), i). m) şis). art. 13 alin. 
(1) Ut. c), aii. 14 Ut. a), art. 22 alin. (2). (4) 
şi (5). aii. 25 alin. (4) Ut. q), art. 26 alin.
(1) partea dispozitivă a Uî.c), art. 35. art.
39 alin. (6). art. 40_6aUn. (6), aii. 43 alin. 
(5) lit.a), aii. 53 alin. (2) Ut. b), art. 54, art. 
59 alin. (2). art. 60 pct. 6. art. 66, aii. 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), 
aii. 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), aii. 115 
alin. (2), art. 116 alin. (2) Ut. b) şi alin. (3), 
art. 118 alin. (2) partea introductivă şi Ut.
b) , an. 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). art. 131 
alin. (3) Ut. b), art. 132 alin. (2), art.
135_1, art. 138_1 alin. (l), art. 139 alin.
(1) Ut. i), ari. 140 alin. (2), art. 142 Ut. b) şi
и) , art. 146 alin. (2_1) şi alin. (9), aii. 147 
alin. (3). titlurile secţiunii a 5-a şi a 6-a a 
cap. 11 al titlului V, art. 151 alin. (12), art. 
154 alin. (1) Ut. a), b), d) şi r). art. 154 alin.
(2) , art. 155 alin. (2). art. 157 alin. (1) Ut.
к) , art. 168 alin. (7) şi (7_1), art. 169 alin.
(3) şi (3_2), art. 170 alin. (2) Ut. e), art. 174 
alin. (10). art. 183. art. 220_4 alin. (1) Ut. 
g), art. 220_7 alin. (2), art. 223 alin. (1) Ut. 
j) şi o), alin. (2) partea introductivă, b). e) şi 
g), art. 224 alin. (9), art. 227 alin. (1). art. 
228 Ut. a) şi b), art. 229 alin. (1) Ut. c). art. 
230 alin. (2) şi alin. (5) Ut. e) şi J), art. 231 
alin. (I). art. 270 alin. (3) Ut. h) 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. (1). 
art. 412 alin. (9), art. 414 denumirea 
marginală, art. 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
VIII, ari. 453 Ut. b), ari. 456 alin. (1) Ut. h) 
şi s). art. 458 alin. (1) Ut. 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), art. 469 alin. (1) 
lit.i), art. 471 alin. (3). art. 488, art. 489 
alin. (1), art. 491 alin. (2), art. 493 alin. (8): 
introduce 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 
an. 29, alin. (2_1) la art. 31, cap. IV_1
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cuprinzând art. 42_1- 42_]]. alin. (5) - (7) 
la art. 45. Ut. n) la art. 53 alin. (l) alin. 
(2_}) la art. 59, Ut. k_î) şi k_2) la art. 68 
alin. (7). alin. (7_I) la art. 68. art.68_2. Ut. 
t_l) la art. 76 alin. (4), Ut. w) şi y) la art.
76 alin. (4). alin. (2_1) la art. 78, alin.
(2_1} şi (2_2) la art. 82, alin. (2_!) la art. 
83. alin. (3_J) la art. 84, alin. (4_1) - (4_9) 
la art. 85. Ut. a_l) la ari. 93 alin. (2). alin. 
(3) şi (4) la art. 100. nr. cri. 15 la ari. J05 
alin. (2). Ut. a_4 la art. ÎI4 alin. (2), 
lit.k_}) şi n) la art. 114 alin. (2), alin. (1 _2) 
la art. 115, alin. (3_2) şi (3_3) la art. 116, 
alin. (9) la art. 120, alin. (1_2) şi (8) la art. 
123, alin. (3_1) la art. 130, alin. (15_2) - 
{15_8) şi alin. (20) la art. 133, art. 135_2, 
art. ]39_L pct. 7 la art. 142 Ut. s). Ut. w) - 
z) la art. 142, alin. (9_2) şi (12) la art. 146, 
alin. (1_1) şi (3_2) la art. 147, art. 147_1. 
alin. (7_1) şi (19_1) la art. 151, art. 157_2, 
alin. (2_1) şi (11) la art. 168, alin. (1_1) la 
art. 169, art. 169_1, alin. (7_1), (10_l)şi 
(18_1) la art. 174, alin. (2_1) la art. 220_6, 
alin. (!_}) la art. 220_7, Ut. c_l) la art.
224 alin. (4), alin. (2) la art. 228, alin. (8) 
la art. 230, alin. (1_1) la art. 270, Ut.j) la 
art. 287, alin. (6_1) şi (6_2) la art. 316, 
alin. (4_l) 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. 
(61) la ari. 456, alin. (12_1) la art. 461, 
alin. (4_1) la art. 462, alin. (7) la art. 464, 
alin. (9_l) 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; 
abroga art. 25 alin. (3) Ut. h) pct. 2_1, art. 
51 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (8_1), ari.
86, art. 123 alin. (1_1), art. 169 alin. (3_î), 
art. 174 alin. (12) - (14), art. 223 alin. (2) 
Ut. c) şi h), art. 494 alin. 10 lit.c) şi alin. 
(11): In cuprinsul titlului !V — „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 teimenul 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— 
„Impozitulpe venit" al Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în alte 
acte normative, se înlocuieşte cu termenul 
de: 25 mai, inclusiv, 
în cuprinsul titlului IV — „Impozitid pe 
venit" la art. 62 Ut. p), art. 91 Ut. d), an. 93

: ■
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alin. (2) Ut a), ari. 94 denumire articol şi 
alin. (6). aii. 96 denumire articol şi alin. 
(1), art. 98 şi ari. 119 alin. (1) se 
înlocuieşte sintagma „aurfinanciar” cu 
„ aur de investiţii

77 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020 modifică art. 318 alin. (1) şi art. 326 alin. 
(4) Ut. d)Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

78 modificări prin O.U.G. nr. 13/2021 M. Of. nr. 197/26 feb. 2021 modifică art. 25 alin. (4) lit.f_l), art. 76 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (4) Ut. a), art. 78 alin. (I), art. 78 alin. 
nr, 227/2015 privind Codui fiscal şi a Legii contabiiităţii nr.
82/1991

(2_I) Ut. b), art. 107 alin. (5), art. 142 Ut. 
b), art. 146 alin. (2_1), art. 168 alin. (2_1), 
art. 220_6 alin. (2_1), ari. 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. (15J7) la art. 133
Notă: Prevederile art. 291 alin. (3) Iii. c) pct. 3 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la data de 1 martie 
2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a 
art. Ipct. 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 1, 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 ia data 
publicării prezentei ordonanţe de urgenţă; Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la data de 1 martie 2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a art. i pct. 160 din Legea 
nr, 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

79 modificări prin O.U.G. nr. 19/2021 M. Of. nr. 315/29 mar. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fiscal

modifică art. 286 alin. (1) lit. 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 an. 25 alin. 
(4) lit. i_l) şi i_2), art. 76 alin. (4) lit. x) şi 
art. 142 lit. z) '
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80 modificări prin O.U.G. nr. 59/2021 modifică avt. 266 alin. (1) pct. 35. art. 268 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (9) Ut. h), art. 275 alin. (2) - (6), art. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 630/28 iun. 2021

293 alin. (!) Ut. d). ari. 297 alin. (4) Ut. c), 
art. 307 alin. (6). ari. 314, art. 3J5, art. 316 
alin. (5), ari. 3Î9 alin. (5) Ut. d). art. 319 
alin. (6) Ut. b);
introduce pct. 36 la ari. 266 alin. (1), alin. 
(15) şi (16) la art. 270, alin. (12) la art.
275. art. 278_1. alin. (11) la ari. 282, art. 
292_1. Ut. d_l) la art. 293 alin. (1), art. 
3Î5_2 - 315_4, Ut. c) la art. 316 alin. (6),
art. 32IJ:
abrogă art. 275 alin. (7) şi (8). art. 278 
alin. (8) - (12)

introduce Ut. l) la art. 291 alin. (3) la 6 luni81 completat prin L. nr. 196/2021 M. Of. nr. 693/13 iul. 2021
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de la publicarea prezentei legi în Monitorul

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

modifică ari. 24 alin. (1) Ut. a) pct. 2 şi Ut. 
b) pct. 3. art. 24 alin. (5) Ut. b) pct. 3. aii. 
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 alin. (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. Î23_l alin. (2), art. 
}23_1 alin. (5), art. 147 alin. (1_1), art.
169 alin. (1_1). art. 218, art. 220_7 alin. 
(l_i). art. 224 alin. (5). art. 229 alin. (1)
Ut. c) pct. 1 subpct. (iii), ari. 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), art. 456 alin. 
(1) Ut. p) şi s). art. 459 alin. (1) Ut. b), art. 
464 alin. (1) Ut. s) şi u). art. 469 alin. (1)
Ut. c), art. 469 alin. (2). art. 481 alin. (1); 
introduce Ut. d) la art. 16 alin. (3), alin. 
(4_1) şi (4_4) la ari. 40_3. Ut. d) şi e) la 
art. 40_3 alin. (6). alin. (8) şi (9) la art. 45, 
nr. crt. 16 la art. 105 alin. (2) la 1 ianuarie 
2022, alin. (2_2) la art. 110, alin. (2_1) la 
art. 115, alin. (l_l) la art. 116, alin. (3_1) 
la art. 123_l, alin. (21) la art. 133, alin. 
(2_2) la art. 146, alin. (2_2) la ari. 168, 
alin. (2_2) la art. 220_6, Ut. c_l) la art.
229 alin. (1), alin. (2_1) la art. 230, alin.
(9) la art. 230, alin. (1__1) la art. 231, Ut. 
f_l) la art. 293 alin. (I) la l nov. 2021, 
alin. (3) la art. 293 la 1 nov. 2021, Ut. k_l) 
la art. 294 alin. (l) 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)-(î6) la 
art. 471;
abrogă art. 40_3 alin. (8), art. 116 alin. 
(3_3) şi (4), art. 469 alin. (1) Ut. d)

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

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

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 introduce lit. m) Ia an. 29! alin. (3)
Lege pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

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

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

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

modifică art. 291 alin. (3) lit. a)

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

modifică art. 11! alin. (4) şi (5). art. 456 
alin. (I) lit. s). art. 464 alin. (I) Ut. s) şi art. 
469 alin. (!) Ut. c);
introduce alin. (4_1) şi (4_2) la an. 42_5 şi 
alin. (10) la art. 45

87 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021 modifică art. 76 alin. (4) lit. a), art. 100 
alin. (1), art. 101 alin. (12), art. 115 alin. 
(1_2). art. 132 alin. (2). art. 142 Ut. b) şi r). 
art. 154 alin. (1) Ut. h). titlul .^ecţ. a 3-a din 
titlul V "Contribuţii sociale obligatorii” 
cap. III, titlul seci. a 4-a din titlul V 
''Contribuţii sociale obligatorii ” cap. III, 
art. 168 alin. (1), (5). (7) şi (7J). art. 169 
alin. (I) Ut. a) şi art. 291 alin. (3) Ut. c) pct.

Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

3:
aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) lit. 
i_I) şi i_2), art. 76 alin. (4) Ut. 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 
dala de I ianuarie 2022; 
introduce Ut. ş) la art. 139 alin. (1), lit. aa) 
la art. 142, lit.f_2) şi f_3) la art. 153 alin. 
(I), lit. a l) la art. 155 alin. (1). Ut. ţ) la 
art. 157 alin. (I). art. 157_3, art. I69_2, lit. 
m) la art. 220_4 alin. (1), pct. 5 la art. 291 
alin. (3) Ut. c). Ut. o) la art. 291 alin. (3). 
alin. (3_1) şi (3_2) la ari. 29!.abrogă art. 
101 alin. (II) şi art. 114 alin. (2) lit. n), art. 
IV din Legea nr. 196/2021 (cu referire la 
introducerea Ut. l) la art. 293 alin. (1) - la 
data de 13 ianuarie 2022) şi ari. Ipct. 160 
din Legea nr. 296/2020 (cu referire la 
modificarea art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3 - 
la data de 1 ianuarie 2022)

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

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

modifică ari. 336 pct. 2, 3. 5, 8, 9. 14. 21 şi 
22, ari. 338 Iii. b). ari. 340 alin. (}) Iii. h)- 
d), alin. (3) partea introductivă şi alin. (10) 
şi (11), ari. 341 alin. (1). ari. 349 alin. (2)-
(7) , art. 350 alin. (1) Ut. b) şi alin. (2), ari. 
351 alin. (1) lit. b). art. alin. (2)-(7), 
art. 362 alin. (1) şi (2), art. 364 alin. (1) lit. 
a), art. 370 alin. (2), art. 375 alin. (1) lit. 
c), ari. 395 alin. (3), ari. 396 denumirea 
marginală şi alin. (4). art. 397 alin. (!) lit. 
a), b) şi d) şi alin. (4), titlul VIII cap. I titlul 
sec1.l5, art. 400 denumirea marginală, 
titlul VIII cap. I titlul secţ.16, art. 401, art. 
402 alin. (2), alin. (3) Ut. a) şi alin. (4), art. 
402 alin. (6)-(10). art. 405, art. 406 alin.
(1) lit. a), alin. (3) şi alin. (5), art. 407, art. 
408. art. 409 alin. (1). art. 412 denumirea 
marginală şi alin. (I), (2) şi (4), titlul secţ. 
17. art. 413, art. 414 -419, art. 422, art.
423 alin. (3). art. 449 alin. (1) lit. d). ari. 
449 alin. (3) lit. d) şi art. 449 alin. (5); 
introduce lil. c) la art. 273 alin. (2), lit. 
g_l) la art. 293 alin. (1), lit. l_l) şi l_2) la 
art. 294 alin. (1), art. 335_l,pct. 7_I, 8_1, 
14J, !6_1, 21 _1, 21 _2 şi 29 la art. 336, 
alin. (11_1)-(I1_3) la art. 340, alin. (1_1)- 
(}_7) şi alin. (I4)-(19) la art. 342. alin.
(12) la art. 343, alin. (3)-(7) la art. 350, 
alin. (1_1) şi (7)-(12) la art. 351. alin. (8)- 
(9) la art. 353, alin. (3_1) şi (3_2) la art. 
363. lit. l_î) la art. 367 alin. (1), alin. (7) şi
(8) la ari. 367. lit. c_l) la art. 395 alin. (1). 
lit.j) la ari. 397 alin. (1), alin. (5) şi (6) la 
art. 397, alin. (7) la art. 400. alin. (10_!) şi 
(12_1) la art. 402, art. 402_I. alin. (7) şi 
(8) la art. 406, titlul subsecţ. 1 cu art. 413 
după titlul secţ. 17, subsecţ. 2 cu an. 414- 
416 6 după art. 413, art. 4I4_I-414_18. 
art. 416_J-4I6_6, subsecţ. 3 cu art. 417 
după art. 416_6, subsecţ. 4 cu art. 418 
după art. 417, subsecţ. 5 cu art. 419 după 
art. 418, lit. d) la art. 424 alin. (I). lit. k) la 
art. 449 alin. (1) şi lit. r) la art. 449 alin.
(2) : abrogă art. 336pct. 18. art. 337 alin. 
(4) şi (5), art. 349 alin. (8) şi (9). art. 351 
alin. (2), art. alin. (1) lit. c), art. 402 
alin. (5) şi art. 406 alin. (4)

Prevederile art. I pct. 5 referitor la art. 336 pct. 5, pct. 11, 22 şi 23, pct. 25-36, pct. 37 referitor la art. 362 alin. (2), 
pct. 38, pct. 40 şi 41, pct. 47-50, intră în vigoare la 1 februarie 2022. Prevederile art. I pct. 90 şi 91 intră în vigoare 
în termen de 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
Prevederile art. I pct. 1-3 şi 44 intră în vigoare la 1 iulie 2022. Prevederile art. I pct. 4, pct. 5 referitor ia art. 336 
pct. 2 şi 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 M. Of. nr. 97/31 ian. 2022 modifică art. 25 alin. (4) Ut. i), ari. 56 alin. 
(!_3). art. 68_2 alin. (S), art. 336pct. 4 Ut. 
d). art. 342 alin. (3), (4). (9) şi (10). art. 
359, art. 402 alin. (11), art. 403 alin. (2). 
art. 404 alin. (2) şi (5). art. 406 alin. (1) Ut. 
b), art. 409 alin. (2), art. 410 alin. (l). art. 
432 alin. (1), art. 434, art. 435 alin. (3) şi 
(4), art. 435 alin. (9) Ut. a), art. 439 alin. 
(2) Ut. a) şi b), art. 442 alin. (2). art. 449 
alin. (2) Ut. e). art. 450 alin. (1): 
introduce alin. (17_}) la art. 41, alin. (5) 

la art. 42. alin. (11) şi (12) la art. 45, Ut. 
b_î) la art. 113, alin. (3) la art. 439, alin. 
(3_l) la art. 442; 
abrogă art. 56 alin. (1_2)

O.G. nr. 11/2022
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene

91 modificări prin L. nr. 25/2022 M. Of. nr. 158/16 feb. 2022 aprobă O. U. G. nr. 69/2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şl pentru instituirea unor 
măsuri fiscale
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 69/2010
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare

M. Of. nr. 252/20 apr. 2010

'*1 M. Of. nr. 472/4 iun. 2020 
Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010

republicare cu 
renumerotare

în anul 2022, prevederile art. 14 alin, (1) din Legea nr, 69/2010, republicată, nu se aplică (Legea nr. 312/2021 - M 
Of. nr. 1228/24 dec. 2021)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 597/13 aug. 2002L. nr. 500/2002

Lege privind finanţele publice
(v. Decizia I.C.C.J. nr. 10/2011 - M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 (art. 19))

promulgată prin D. nr. 677/2002 M. Of. nr. 597/13 aug. 2002 
Decret pentru promulgarea Legii privind finanţele publice

1

2 modificări prin M. Of. nr. 506/14 iul. 2003 
Lege pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice

L. nr. 314/2003 modifică art. 15

3 modificări prin M. Of. nr. 380/3 mai 2006L. nr. 96/2006 
Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

modifică în mod corespunzător art. 61 alin.
0)

4 modificări prin M. Of. nr. 12/8 ian. 2007H.G. nr. 1865/2006
Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind 
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico- 
economice ale obiectivelor de investiţii noi

modifică limitele valorice prevăzute la art. 
42 alin. (1)

5 modificări prin M. Of. nr. 249/14 apr. 2009
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale

aprobată prin L. nr. 227/2009

O.U.G. nr. 34/2009 suspendă până la 31 decembrie 2009 
aplicarea dispoziţiilor art. 21 alin. (4)

M. Of. nr. 402/12 iun. 2009

6 modificări prin M. Of. nr. 266/23 apr. 2009
Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind 
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico- 
economice ale obiectivelor de investiţii noi

H.G. nr. 406/2009 modifică limitele valorice prevăzute la art. 
42 alin. (1)

i modificări prin L. nr. 227/2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2009 cu privire ia rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

M. Of. nr. 402/12 iun. 2009 aprobă O.U.G. nr. 34/2009

8 modificări prin L. nr. 305/2009 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009 modifică art. 52 alin. (7); 
introduce alin. (7_1) la art. 52Lege pentru modificarea alin, (1) al art. 65 din Ordonanţa 

Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea şi completarea 
art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

9 completat prin M. Of. nr. 436/29 iun. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul finanţelor publice

aprobată prin L. nr. 22/2011

O.U.G. nr. 57/2010 introduce alin. (9) şi (10) la art. 52

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011

10 modificări prin O.U.G. nr. 121/2010 M. Of. nr. 890/30 dec. 2010 modifică art. 52 alin. (9) Ut. a)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr, 146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului şi pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 125/2011 
completări prin

M. Of. nr. 433/21 iun. 2011
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11 modificări prin L. nr. 22/2011 M. Of. nr. 184/16 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul finanţelor publice

aprobă O.V.G. nr. 57/2010

12 modificări prin O.U.G. nr. 37/2011 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

aprobată prin L. nr, 32/2012

abrogă ari. 74 alin. (1) Ut. d)

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

13 modificări prin M. Of. nr. 433/21 iun. 2011 aprobă cu modificări O.V.G. nr. 121/2010L. nr. 125/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi 
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului şi pentru 
modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice

14 completat prin O.U.G. nr. 63/2011 M. Of. nr. 460/30 iun. 2011 introduce alin. (4_1) Ia art. 47
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 47 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobată prin L. nr. 22/2012 M. Of. nr. 28/13 ian. 2012

15 modificări prin L. nr. 22/2012 M. Of. nr. 28/13 ian. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

aprobă O.V.G. nr. 63/2011

16 completat prin O.U.G. nr. 47/2012 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012 introduce pct. 3_1 la art. 2, pcl. 35_1 la 
art. 2. art. 28_1. art. 28_2. art. 35_1. alin. 
(l_l) la art. 49

Ordonanţă 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

17 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, art.
71

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

16 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.V.G. nr. 47/2012
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19 modificări prin L. nr. 270/2013 M. Of. nr. 642/18 oct. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr, 500/2002 
privind finanţele publice

modifică ari. 2 pct. 2, 3, 5. 9, 13, 15, 16,
30, 33. 34, 39. 43. arî. 4. ari. 10, ari. 15 
alin. (1) şi (3). ari. 16 alin. (1) Ut. c), ari. 19 
lil. d). ari. 20. ari. 21. ari. 22 alin. (1), ari 
22 alin. (2) lit. a) şi c), ari 24. ari 26 lil. 
h), an 28_2, ari. 29 alin. (4), ari. 31. ari. 
32, ari 33. ari 34 alin. (1), (4) şi (5), ari 
35 alin. (1), ari 35 alin. (4). ari 36. ari 
38. an 39. an 42. ari 43. ari 44. art. 47, 
ari 50. ari 52, art. 55. art. 56 alin. (2). ari 
57 lil. b), art. 58 alin. (2), art. 59 alin. (2), 
ari. 61 alin. (3), art. 66. art. 68 alin. (4), 
art. 70 alin. (3). art. 72 alin. (1) lil a) şi b); 
introduce pct. 3_2, 3_3. 7_1 - 7_3, 8_1 şi 

8_2. pcl. 20_1:pct. 27_1 şi 27J2, pct. 37__}. 
pct. 40_1 la art. 2. alin. (2) şi (3) la an 2, 
alin. (2) şi (3) la ari 6. ari 7_], art. 14 J. 
alin. (2_1) la ari 17, alin. (3_1) la art. 17, 
lit. h_l) - b_3) la ari. 19, lil b_l) la art. 28, 
art. 28_3 - 28_5. alin. (2_î) la ari 30, 
secţiunea !_1 cu ari 30 1 - 30_5 la cap.
III, alin. (3_1) la art. 35. art. 38_1, ari 
43_1. art. 46^1, art. 47_1, alin. (3) la art. 
59, alin. (8) la art. 61, alin. (4) - (6) la ari 
70, art. 73_î, art. 75_}; 
abrogă ari 2 pct. 7 şi 12, art. 19 lit. k). art. 

29 alin. (6). art. 40. ari 46. an 53 alin. (3)

20 completat prin O.U.G. nr. 15/2014 M. Of. nr. 241/4 apr. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobată prin L. nr, 111/2014

introduce alin. (9_1) la art. 52

M. Of. nr. 526/15 iul. 2014

M.Of. nr. 526/15 iul. 2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

21 modificări prin L nr. 111/2014 aprobă O.U.G. nr. 15/2014

22 modificări 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

modifică ari 19 lit. b_2) şi h_3):

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
art. 28_5. 52 şi 70 (astfel cum au fost 
modificate/introduse prin L. nr. 270/2013) 
la 1 ian. 2017

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

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

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 41/2015 şi modifică ari. 19 lit. b_2)

24 completat prin L. nr. 104/2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

M. Of. nr. 409/31 mai 2016 aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2015 şi 
introduce alin. (10_1) la ari 52
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25 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

suspendă aplicarea prevederilor art. 4, art. 
26 liî. b), ari. 28_5, ari. 36 şi art. 57 liî. b) 
referitoare la creditele de angajament până 
la dala de J ianuarie 2018

M. Of. nr. 403/29 mai 2017

26 modificări prin L. nr. 292/2021 M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021 aprobă O.U.G. nr. 31/2021
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a.Guvernului 
nr. 31/2021 privind derogarea de la prevederile art. 47 alin. (6) 
din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

27 completat prin O.U.G. nr. 4/2022 M. Of. nr. 114/4 feb. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea ari. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

introduce alin. (9_2) la art. 52
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 927/23 dec. 2003L. nr. 571/2003

Lege privind Codul fiscal
(V. Decizia l.C.C.J. nr. V/2007 - M. Of. nr. 732/30 oct, 2007 (art. 21 alin. (4) lit. f), art. 145 alin. (8) lit. a) şi b))

promulgată prin D. nr. 888/2003 M. Of. nr. 927/23 dec. 2003 
Decret pentru promulgarea Legii privind Codul fiscal

1

2 rectificare rectifică ari. 22 alin. 6. art. 24 alin. 2. art. 
38 alin. I. art. 46 alin. /, art. 97 alin. 5. 
art. 135 alin. 3, art. 141 alin. l, art. 202 
alin. I, art. 240 alin. 1, art. 258 alin. 2 şi 
art. 294 alin. 7 şi alin. 8

M. Of. nr. 112/6 feb. 2004
RECTIFICARE

3 modificări prin L. nr. 174/2004 M. Of. nr. 465/25 mai 2004 abrogă ari. 246
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură fiscală

4 modificări prin H.G. nr. 977/2004 M. Of. nr. 570/29 iun. 2004
Hotărâre pentru majorarea nivelului accizelor pentru unele 
produse

modifică nivelul accizelor amionizate 
prevăzut la art. J 76
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5 modificări prin O.G. nr. 83/2004 M. Of. nr. 793/27 aug. 2004
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 494/2004 
completări prin

Ia I ianuarie 2005 modifică art. 7 alin. (I) 
pct.l2 lit.d) paragraful 2. art. 7 alin. (î) 
pci.21 şi 27. art.I7, art.}8, ari.21 alin. (2) 
lil.c), i).j) şi n). art.21 alin. (3) lit.c). Ut. e). 
j) şi k), art.21 alin. (4) Ut. b), i). o) şi p). 
art.23 alin. (2), (3), (4) şi (5), art.24 alin. 
(10) şi (15), art.26 alin. (4), art. 28 alin. (3), 
art.29 alin. (2) şi (3). art.33 alin. (8), art.36 
alin. (3) şi (5), art.38 alin. (3) şi (9), art.43, 
art.45 alin. (2). art.46 alin. (1) şi (2), art.49 
alin. (4) lit.c), art.49 alin. (5) lit.h), art.49 
alin. (8), art. 50 alin. (9), denumirea 
marginală a art. 53. art.53 alin. (2) Ut. a), 
ari. 56 alin. (2) liî. f) şi i). art.56 alin. (3) 
lit.c), art.56 alin. (4) lit.a), art. 71 alin. (1), 
art. 71 alin. (3) lit.c), d), e) şi f), art. 73, 
art. 76 alin. (5), art. 79, art.80. art. 81 alin.
(2) şi (4). art.82. art.84 alin. (1). art.86 
aUn.(l) lit.f), art.101, art.115 alin. (1) liî.i), 
art.116 alin. (5), art.117 Ut. h). ari.118 
alin. (3), art.121, ari.123 alin. (1), art.129 
alin. (4), art.133 alin. (2) lit.c)pct.ll,
art. 142 lit.a). art. 146 alin. (3), art. 155 alin. 
(1), (2) şi (8). art.160 alin. (1) lit.b), art. 160 
alin. (2), art.163 lit.h), art.176, art.177 
alin. (1). art.180 Ut. a) şi b). art.183 lit.b), 
art.193 alin. (1) şi (2). art.200 alin. (1), 
art.201 alin. (1) Ut. i), art.204 alin. (1) şi 
(4), art. 205 alin. (5), art.208 alin. (1), (2) şi
(3) , art. 215 alin. (2), art. 242, art.250 alin. 
(1) pct.l, art.253 alin. (6), art.257 alin. (1) 
lit.g) şlj), art.267partea introductivă a 
aUn.(l), art.284 alin. (2) şi (4), art.286 alin. 
(3) şi (6), art.287. art.292 :

M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004

,7

introduce pct.33 la art. 7 alin. (1), Ut. k) la 
art. 15 alin. (1), alin. (5) la art. 19, alin. (8) 
la art.22, alin. (4) la art. 28. Ut. u_l) la art. 
42, Ut.i_I) la art.56 alin. (2), Ut. r) la art.56 
alin. (4), Ut. e) la art. 69 alin. (1). lit.c) la 
art. 69 alin. (2), alin. (6) la art. 70, Ut. g) la 
art. 71 alin. (3). art.l60_l, alin. (4) la art. 
168, alin. (2) la art. 173, alin. (7) la ari.
178. Ut. i_l) şi i_2) la art. 183, alin. (3) la 
art. 184, alin. (3_1), (7) şi (8) la art. 185, 
art.220_!, alin. (4) la art. 221, alin. (2) la 
art. 239, alin. (3) la art. 243, art.244_l, 
alin. (î_l) la art. 270, art.285_l, pct.43_î 
la art. 298 alin. (!) ;

abrogă art.20 lit.c). art.22 alin. (1) lit.g), 
art.31 alin. (4) şi (5), art.50 alin. (7). art. 53 
alin. (2) lit.d), art.102, art.119 alin. (2)

6 completat prin O.G. nr. 94/2004 M. Of. nr. SOBB^'aug. 2004 
Ordonanţă privind reglementarea unor rnăsuirhfinanciare 

aprobată cu modificări şi L. nr, 507/2004 
completări prin

introduce alin.(6) la art.238

M. Of. nr.;108O719 nov. 2004

7 modificări prin M. Of. nr. 1'0B0’/r9:!{nov. 2004L. nr. 507/2004 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului na 94/2004- 
privind reglementarea unor măsuri financiare

aprobă O.G. nr. 94/2004 şi introduce 
art.l61_l, alin. (6) şi (7) la art. 238
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M. Of. nr. 1092/24 nov. 2004 aproba O.G. nr. 83/2004 şi modifică art. !9 
alin. (3), art.23 alin. (1), art.23 alin. (2), 
art.38 alin. (1) şi (U). art.58 alin. (2) lil.a), 
art.86 alin. (I)lit.g), ari.} 16 alin. (5), 
art.123 alin. (1), art.155 alin. (1), 
art.l60_l alin. (2) şi (5). art. 175 alin. (1) 
Ut. i), art.180 Ut. b), art.î83 Ut. i_2). 
art. 185 alin. (2), (3_1).(4). (5) şi (8). art. 
207 Ut. k) şi n). art. 208 alin. (4) pct. 7 
denumirea produsului sau a grupei de 
produse, art.219 alin. (3), art.244, art.249 
alin. (3). art.250 alin. (]) pct.2, art.256 
alin. (3), art. 283, art.284 alin. (II), 
ort.287, art.288;
introduce alin. (1_1) şi (1 _2) la art. II, 
art.l2_l, Ut.ij la art. 21 alin. (4), Ut. k) la 
art. 22 alin. (1). alin. (5_1) şi (5_2) la art. 
185, alin. (7_1) la art. 185, alin. (1__1) şi 
alin. (5) la art. 221, alin. (7_1) la art. 284, 
titlulIX_1 cu denumirea "Infracţiuni " 
după art. 296, art.296_l după titlul 1X_1: 

abrogă aii.237 alin. (3). art.238. art.243, 
art.245, art. 298 alin. (1) pct. 43_}

8 modificări prin L. nr. 494/2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 83/2004 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal

9 modificări prin O.U.G. nr. 123/2004 M. Of. nr. 1154/7 dec. 2004
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări prin L, nr. 96/2005

modifică art.38 alin. (10), art.296_} alin. (2) 
lit.c);
introduce alin. (5), (6), (7) şi (8) la art. 6, 

alin.(12) la art.284:
abrogă art.l2_l. art.296_l aUn.(l) Ut.a): 
.suspendă aplicarea prevederilor art. 221 
alin. (5) până la 1 iulie 2005

M. Of. nr. 325/18 apr. 2005

M. Of. nr. 1281/30 dec. 2004 la 1 ianuarie 2005, modifică art. 17, Titlul 
III - Impozitul pe venit cu art. 39- 95, 
art. 107;

10 modificări prin O.U.G. nr. 138/2004
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 163/2005 
completări prin

M. Of. nr. 466/1 iun. 2005
introduce alin. (6) la art. 104;

abrogă art. 96 - 101

11 modificări prin O.U.G. nr. 24/2005 M. Of. nr. 263/30 mar. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

respinsă prin L. nr. 164/2005

modifică art. 17, art. 19 alin. (3), art. 24 
alin. (12), art. 42 lila) şi g), art. 43 alin. 
(2), ari 65 alin. (2) lil.a), ari 67 alin. (2). 
art. 67 alin. (3) lit.e) şi lilg), ari 76. ari 
77, art. 116 alin. (2) Ut.a), ari 117 lila), 
art. 141 alin. (1) lit.k) şi m). art. 162 lit.g). 
art. 176, art. 177 alin. (1), art. 207 lit.k) şi 
m) , art. 208 alin. (4) şi (5);

M. Of. nr. 467/1 iun. 2005

introduce lit.s) la alin. (4) al art. 21, 
Ut.g_l) la art. 41. lit.k_l) la alin. (4) al art. 
55, lit.e_l) la alin. (3) al art. 67, cap.
VII1_1 cu art. 77_l-77_3. alin. (1_1) la ari
177;

abrogă ari. 21 alin. (3) lit.J), art. 30 alin. 
(5), art. 33. art. 141 alin. (1) lit.n), art. 141 
alin. (2) lit.f) şi j), art. 142 lit.g), art. 200 
alin. (1) lit.h), i),j) şi k) şi art. 201 alin. (1) 
lit.h).j). k)şi l)
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12 modificări prin L. nr. 96/2005 M. Of. nr. 325/18 apr. 2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 123/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr, 
571/2003 privind Codul fiscal

aprobă cu modificări O.U.G.nr. J23/2004 şi 
modifică art. 284 alin. (12); 
suspendă, până la 31 decembrie 2005, 
aplicarea prevederilor ari. 221 alin. (5)

'»■

13 modificări prin O.U.G. nr. 30/2005 M. Of. nr. 367/29 apr. 2005
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea alin. (2) şi (3) aie 
ari. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal

modifică art.III alin. (2) şi (3) din O.U.G. 
nr. 24/2005

respinsă prin L. nr. 226/2005 M. Of. nr. 630/19 iul. 2005

14 modificări prin O.U.G. nr. 45/2005 M. Of. nr. 464/1 iun. 2005 abrogă art. Ipcî. 8, pct. 9 din O. U. G. nr. 
24/2005 - referitor la modificarea art. 42 
lit. g) -, pct. 12 - 16, pct. 19 - 21

Ordonanţă de urgenţă privind abrogarea unor prevederi din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 24/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal

respinsă prin L. nr. 227/2005 M. Of. nr. 630/19 iul. 2005

15 modificări prin L. nr. 163/2005 M. Of. nr. 466/1 iun. 2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
138/2004 şi modifică art. 17, art. 19 alin. 
(3), art. 24 alin. (12). art. 41. art. 42 lit. a) 
şi g), art. 43 alin. (2), art. 48 alin. (4) lit. d) 
pcî. 3. art. 48 alin. (5) lit. c) şi j). art. 57 
alin. (4). art. 65 alin. (2) Ut. a), art. 66 alin.
(1) şi (4), art. 67 alin. (2). art. 67 alin. (3) 
lit. a), e) şi g). ari. 67 alin. (4). art. 67 alin. 
(5), art. 76. art. 77, art. 80 alin. (3), art. 82 
alin. (5). art. 83 alin. (4) lit. b), art. 84 alin.
(2) , denumirea marginală a art. 90. art. 90 
alin. (1). art. 93, ari. 109 alin. (2). art. 115 
alin. (l) lit. k) şi m). art. 116 alin. (2) lit. a), 
art. 116 alin. (4) lit. a) şi b). art. 117 lit. a), 
art. 140 alin. (2) lit. a), art. 141 alin. (!) lit. 
k) şi m), art. 154, art. 161 alin. (7) partea 
introductivă, ari. 162 Ut. g). art. 175 alin. 
(1) lit. e). art. 175 alin. (2) lit.J), ari. 176, 
art. 177 alin. (1). art. 201 alin. (1) Ui. d), 
art. 207 lit. m) şi o), art. 208 alin. (4) şi (5). 
art. 209 alin. (3), art. 250 alin. (1) pct. 2, 
art. 270 alin. (1_1):
introduce lit. s) la alin. (4) al ari. 21. lit. n) 
la alin. (5) al ari. 48, lit. k_l) la alin. (4) al 
art. 55, alin. (4_1) la ari. 66, lit. a_l) - 
a_3) la alin. (3) al art. 67, lit. c_l) şi e_l) 
la alin. (3) al art. 67, cap. VI1J_1 cu art. 
77_1 - 77_3. alin. (3_1) la art. 80. alin. 
(3_î) la ari. 83, lit. r) la alin. (7) al ari.
161, alin. (1_1) la art. 177, alin. (3) la art. 
187, denumirea marginală la art. 244 şi la 
art. 283;
abrogă art. 21 alin. (3) lit. f), art. 30 alin. 
(5), cap. IV din titlul 11 cu art. 33. art. 91 
alin. (4), art. 92. art. 115 alin. (1) lit. n), 
art. 14} alin. (I) lit. n) şi alin. (2) lit. f şi j), 
art. 142 lit. g). art. 160_1 alin. (2) lit. e), 
art. 200 alin. (1) lit. h), i),j) şi k). art. 201 
alin. (1) lit.j), k) şi l). art. 207 lit. i).j) şi k). 
art. 298 alin. (2)
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M. Of. nr. 467/1 iun. 2005
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 24/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

16 modificări prin L. nr. 164/2005 respinge O.U.G. nr. 24/2005

17 modificări prin L. nr. 210/2005 M. Of. nr. 580/5 iul. 2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2005 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală

abrogă art.6 alin. (5) - (8)

18 modificări prin L. nr. 226/2005 M. Of. nr. 630/19 iul. 2005 respinge O.U.G. nr. 30/2005
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2005 privind modificarea alin. (2) şi (3) ale art. III din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal

19 modificări prin L. nr. 227/2005 M. Of. nr. 630/19 iul. 2005
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 45/2005 privind abrogarea unor prevederi din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

respinge O.U.G. nr. 45/2005

20 modificări prin L. nr. 247/2005 M. Of. nr. 653/22 iul. 2005 modifică art.258 alin. (6). ari.295 alin. (]); 
introduce arl.67_l. pct. 12. 13 şi 14 la ari. 

250 alin. (1), alin. (2_I) la art.250. Ut. o), 
p) şi r) la art. 257, alin. (7) şi (8) la art.258

Lege privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, 
precum şi unele măsuri adiacente

V. Decizia nr. LII (52)/2007 - M. Of. nr. 140/22 feb. 2008 (art. 16)); D.C.C. nr. 830/2008 - M. Of. nr. 559/24 iul. 
2008 (art. I pct. 60 din titlul I); Decizia I.C.C.J. nr. 27/2011 -M. Of. nr. 120/17 feb. 2012 (titlul VII); Decizia I.C.C.J. 
nr. 12/2015- M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 5 alin. (2) din titlul X)

21 modificări prin D.C.C. nr. 568/2005 M. Of. nr. 1060/26 nov. 2005 suspendă, pentru o perioadă de 45 de zile, 
prevederile art. III alin. (1) Ut. a) şi b) din 
O.U.G. nr. 138/2004 (termenul se 
împlineşte la 10 ian. 2006, după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

Decizia nr. 568 din 2 noiembrie 2005 privind excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 25 şi pct. 39 din 
Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prin care au fost 
introduse dispoziţiile art. 77_1 şi art. 77_2 în Legea nr. 
571/2003 şi, respectiv, au fost modificate dispoziţiile art. III din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004

22 completat prin O.U.G. nr. 203/2005 M. Of. nr. 1193/30 dec. 2005
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 

• nr. 571/2003 privind Codul fiscal
aprobată prin L. nr. 162/2006

introduce alin. (5) la ari. 21 şi alin. (5) la 
art. 168

M. Of. nr. 433/19 mai 2006

23 modificări prin M. Of. nr. 269/24 mar. 2006
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal 

aprobată prin L. nr. 314/2006

modifică art.258 alin. (6). art.295 alin.(l)O.U.G. nr. 21/2006

M. Of. nr. 617/18 iul. 2006

24 modificări prin O.U.G. nr. 33/2006
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

aprobată cu modificări prin L. nr. 317/2006

M. Of. nr. 374/2 mai 2006 modifică art. 176. art. 177 aîin.(l); 
introduce arl.l2_l, ari.l58_l, secţiunea a 

8 Ua cu art. 206 1
M. Of. nr. 624/19 iul. 2006
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25 modificări prin L. nr. 162/2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 203/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 433/19 mai 2006 aprobă O.U.G. nr.203/2005

.i

26 modificări prin L. nr. 314/2006 M. Of. nr. 617/18 iul. 2006 aprobă O.U.G. nr.21/2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 21/2006 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal

27 modificări prin L. nr. 317/2006 aprobă cu modificări O.U.G. nr.33/2006şi 
modifică art.l58_l

M. Of. nr. 624/19 iul. 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 33/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal
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28 modificări prin L. nr. 343/2006 M. Of. nr. 662/1 aug. 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal

modifica art. 7 alin.(l) pct. 7, 8 şi liî.a) a 
pct.21, art.}2 lit.k) şi I), art.15 alin.(2) îit.f), 
arl.20. arlll alin.(2) lil.e). alin.(3) lil.b), 
c). j) şi k) şi alin.(4) lit.c). m), p) şi s). ari.22 
alin.(l) lit.d) şi h), art.23 alin.(4) şi (7). 
art.24 alin.(15), art.27 alin.(5). art.34, 
art.35 alin.(î), art.36, art.42 lit.d) şij), 
art.43. ari.48 alin.(5) lila), g). h) şi 
alin. (6). art. 52 alin.(!) lit.d). art. 55 alin. (4) 
!it.k_l), art.57 alin.(2) lit.a) şi alin.(4), 
art.60 alin.(3) şi (4), art.65 alin.(l) lit.c) şi 
e) şi alin. (2), art.66 alin.(l), (4), (5) şi (6). 
art.67, art.68. art.69, art. 74 alin.(2) şi (3). 
art.77 alin.(4), art.77_l. art.77_2. art.81 
alin.(3), art.82 alin.(2), (3) şi (5), ari.83, 
art.84 alin.(l)-(3), art.86 alin.(2), art.89 
alin.(3), art.93. art.95, art.103 liî.a). 
art.107, art.} 16 alin.(2) şi alin.(5). art.117 
lit.a), c), g) şi h). art.118 alin.(2), titlul 
cap.l din titlul VI. art. 125. titlul cap.II din 
titlul VI şi art. 126, art. 127. titlul cap.IV din 
titlul VI, art.128, art.I29. art.130, art.131, 
titlu! cap. V din titlul VI, art. 132, art. 133, 
art.134, art.135, an.136, art.137, art.138, 
art.139, titlu! cap. VIII din titlul VI, art.140, 
titlul cap.IXdin titlul VI. ari. 141, art. 142, 
art.143, art.144. art.145. art.146, art.147. 
art. 148, art. 149. titlul cap.XI din titlul VI, 
art. 150, art.}51, titlul cap.XIIdin titlul VI, 
art.152. titlul cap.XIII din titlul VI. art.153, ■ 
art.154. ari.155, ari.156. art.157, art.158. 
ari.159. art.160, art.161, art.}6I_l, 
denumirea titlului VII, ari.162. ari.163. 
art. 164, art. 166, art. 167, art. 168, art. 169. 
art. 173, art. 174 denumirea marginală şi 
alin.(l), art.175, art.176, art. 177 alin.(1) şi 
(1__1), art.178, art.179, art.180, art.181, 
art.183, art.184, art.185. art.186, art.187, 
art.188, art.189, art.190, art.191, art.192 
alin.(6) şi (7), art.193. art.194, art.195, 
art. 196, art. 197, art. 198, art. 199, art.200 
alin.(l) lit.e), art.201 alin.(l), titlul 
secţiunii a 8-a din cap.l al titlului VU, 
art.202 alin.(l) lit.b), art.203, art.204 
alin.(3) şi (4), art.205, art.206, art.207, 
art.208, art.209, art.210, art.211, art.212. 
art.213, art.214, titlul cap.III din titlul VII, 
ari.215, arl.217, ari.218. art.219, art.220. 
art.220_1, titlul cap. Vdin titlul VII, art.22I. 
titlul cap.II din titlul IX, art.249 a!in.(2), (3) 
şi (5), art.250, art.251 alin.(l)-(3), (5), (7) şi 
(8), art.253 alin.(2), (5) şi (7), art.254 

alin.(5), art.255, titlul cap.III din titlul IX, 
art.256 alin.(2) şi (3). art.258partea 
introductivă a alin. (2) şi alin. (3), (4), (7) şi 
(8), art.260, art.26} alin.(3), art.263 
alin.(2) şi (7), art.264 alin.(4), arî.265, 
titlul cap.XI din titlul IX, art.284 denumirea 
marginală şi alin.(4), ari.285 denumirea 
marginală şi alin.(l) lit.c), art.286 alin.(6), 
art.287, art.288 denumirea marginală, 
art.292 alin.(}), art.294 alin.(3):

introduce Ut.}) la ari.12, lit.l) la alin.(l) al
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an.15. art.20_J. Ut.!) la alin.(J) al art.22. 
an.27_l. o anexă după art.38 din cap. V!I 
al titlului 11. lit.a_î) la alin. (4) al art.55, 
alin.{2_î) la art.57, art.58_}, alin.(3) la 
art.65, alin.(7) şi (8) la arf.66, alin. (8) la 
an. 70, lit.d) la art. 71, alin.(4) şi (5) la 
an.74, Ut.e) la alin.(I) al art.78. alin.(3_l) 
Ia art.91, art.l07_l. lit.q) la alin.(l) al 
an.] 15. alin.(5_l) şi (5_2) la art.116, lit.i) 
şij) la ari.117. alin.(l_}) la art.119, cap.111 
după an.l24 cu art.l24_l - 124_17, cap.IV 
după art.l24_17 cu art.l24_18 -124J27. 
cap. V după art. 124_2 7 cu art. 124_28 - 
124_41. art.l25_l şi art.î25_2, arl.I30_l, 
an.i32_l şi 132_2. art.l34_l -134J. 
art.l38_l, art.l39_l. an.l44_l. 
art. 147J - 147J, art.]51J şi 151J.. 
art.I52J - 152_4, art.I53J, art.l55_l. 
art.l56_l -156_4, art.l61_2, art.l63_l, 
art.l75_l -175_4. secţiunea a 4-a după 
art.185 cu art.l85_l - 185_2, art.l89_l. 
art. 192_l, secţiunea a 5_!-a după 
art. 192_1 cu art.I92_2 -192_3. secţiunea 
a 5_2-a după art. !92_3 cu art.l92_4 - 
192_10. secţiunea a 5_3-a după art.l92_10 
cu art.l92_l 1. art.200_l. cap.ll l după 
art.214 cu art.214_l - 214_3, art.220_2 
după titlu cap.V, art.221_l, anexele 1-5 
după art.221 , lit.c) la art.247. aUn.(8_})
la arl.251, alin.(l_l) la art.252, alin.(3__l) 
la art.253, alin.(7) la art.254. alin.(5) şi (6) 
la art.256. alin.(5_l) şi (5_2) la art.258, 
alin.(6_l) la art.259, alin.(4) la art.261, 
lit.e) la art.262, alin.(5) la art.264, 
alin.(I_l) la art.268, alin.(5) şi (6) la 
arţ.268, alin.(3) şi (4) la art.282, alin. (13) şi 
(14) la art.284, alin. (4) la art.285, alin. (7) 

la art.286, lit.c) şi d) la alin.(2) al art.294. 
art.294_l, art.295_l:

abrogă lit.q) la art.l2, lit.e) şiJ) ale 
alin.(I) al art.22. alin.(6) al art.27. 
alin.(4_i) al art.66. art.67_l, alin.(3) al 
art.116, art.I60_l. secţiunea a 8_l~a cu 
art.206 1, art.290;

în cuprinsul titlului IXsintagma "taxa 
asupra mijloacelor de tran.sport" .se va 
înlocui cu sintagma "impozitul pe 
mijloacele de transport":

se abrogă la 1 ianuarie 2007, prevederile 
titluluiIV, art.52 alin.(l) lit.f). alin.(2) lit.b) 
şi alin. (3) referitoare la termenul de virare 
reglementat potrivit titlului IV, precum şi 
art. 86 alin. (7) şi (8)

r
p.: ,

29 modificări prin O.G. nr. 43/2006 M. Of. nr. ^2723îaug. 2006 modifică art.199 alin.(l) lit.d), în vigoare 
Ordonanţă pentru modificarea art, 199 aiim (1") lit. d) din Legea la dala prezentei, care .se aplică până la 31 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal dec. 2006

aprobată prin L. nr. 496/2006 M. Of. nr: 10'47/29fdec. 2006
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30 rectificare M. Of. nr. 765/7 sep. 2006 rectifică art. 20 Ut. b) teza a Il-a. art. 21 
alin. (4) Ut. m). art. 67 alin. (7). ari. 124JJ 
alin. (2) Ut. e). art. 294_1; 
elimină de la abrogare prevederile titlului 

IV, art. 52 alin. (1) Ut. f şi alin. (2) Ut. b), 
alin. (3) referitor la tennenul de virare, art. 
86 alin. (7) şi (8)

RECTIFICARE

31 modificări prin M. Of. nr. 935/17 nov. 2006H.G. nr. 1514/2006
Hotărâre privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007

actualizează amenzile prev. la art. 294

32 modificări prin O.U.G. nr. 110/2006 M. Of. nr. 1028/27 dec. 2006 modifică art. 77_I alin.(6), alin.(7) Ut.a). 
art.l07_l. art.161 alin.(18), art.214_î 
alin.(l). (2) şi (3). anexa 5 de la titlul VII; 
introduce alin. (J3_I) la art.34, anexa 4.1 

la titlul VII

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări prin L. nr. 372/2007 M. Of. nr. 899/28 dec. 2007

33 modificări prin L. nr. 496/2006 M. Of. nr. 1047/29 dec. 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2006 
pentru modificarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

aprobă O. G. nr. 43/2006

34 modificări prin O.U.G. nr. 22/2007 M. Of. nr. 230/3 apr. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 
157 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 60/2008

modifică art.157 alin.(4) şi (5): 
introduce alin.(7) la art. 157

M. Of. nr. 228/25 mar. 2008
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35 modificări prin O.U.G. nr. 106/2007 la ] ian. 2008 modifică art. 1 alin. (5). ari. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 7 alin. (]) pcî. 33 partea introductivă şi Ut. 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 61/2010

M. Of. nr. 703/18 oct. 2007

c), art. 12 lil. 0. art. 15 alin. (1) Ut. b) şi f). 
an. 21 alin. (2) lil. e). alin. (3) Ut. l) şi alin. 
(4) Ut. i). art. 34 alin. (1) Ut. b) şi alin. (7). 
art. 42 Ut. vj. art. 58_!, art. 63 alin. (2) Ut. 
e) şi alin. (2) Ut. c). art. 66 alin. (8), art. 67 
alin. (3) Ut. d). art. 69. art. 74 alin. (4), art. 
75, art. 77 alin. (1). (2) şi (4). art. 77_1 
alin. (6) şi (7). art. 78 alin. (2), art. 115 
alin. (1) Ut. q) şi alin. (2) Ut. d), art. i25_l 
alin. (1) pct. 7 şi 11, art. 125_2, art. 126 
alin. (8) Ut. c). art. 127 alin. (7). (8) şi (10), 
art. 128 alin. (7). alin. (8) Ut. a) şi alin. (12) 
Ut. a), art. 131, art. 132 alin. (4) Ut. c). art. 
132_1 alin. (5), art. 132_2 alin. (2) şi (3), 
art. 134_3. art. 135 alin. (2). art. Î38_l. 
art. 141 alin. (!) Ut. i) şi alin. (2) Ut. a), b), 
c) şi Ut.f) partea introductivă, art. 142 alin.
(1) Ut. d)-j) şi l). art. 143 alin. (1) lil. b)-e), 
h) şi k)-m). art. 144 alin. (1) Ut. a), art. 
144_1, art. 149 alin. (5) Ut. a), art. 150 
alin. (1) Ut. a)-f). art. 152 alin. (2) partea 
introductivă, art. 152_4 alin. (1) Ut. c), art. 
153 alin. (4), art. 154 alin. (5), art. 155 
alin. (1). alin. (5) Ut. n) şi alin. (9), art. 
156_3 alin. (1) partea introductivă, alin.
(2) . alin. (3) şi alin. (4) partea 
introductivă, art. 157 alin. (4). art. 160 
alin. (2). art. 161 alin. (1). art. 161__1 alin.
(3) Ut. c). ari. 161 _2, art. 163 lil. d), i) şi k). 
ari. 166 alin. (3) Ut. h) şi c). ari. 174 alin.
(4) Ut. a), art. 175_4 alin. (1) partea 
introductivă şi pct. 2 Ut. c). art. 189_J, art. 
192_6 alin. (!) Ut. a), art. 194 alin. (3), 
art. 201 denumirea marginală şi alin. (1)
Ut. l), ari. 208 alin. (1). (6) şi (7) Ut. a), art. 
210 alin. (2) şi (3). art. 218. anexele nr. 1 şi 
2 la titlul VII, art. 286 alin. (6); 
introduce Ut. l), m) şi n) la art. 15 alin. (2), 

Ut. ş) la art. 21 alin. (4), Ut. b_l) la art. 42. 
lil. c_l) la art. 65 alin. (2). alin. (9) la art. 
70, o nouă liniuţă, după liniufa a treia, la 
art. 86 alin. (1). alin. (3) la art. 135. Ut. r) 
la art. 141 alin. (1). Ut. e) la art. 144 alin. 
(1), alin. (11) la art. 152_1. alin. (10)-(12) 
la art. 155, alin. (9) la art. 192, alin. (3) şi 
(4) la art. 201, alin. (2_1) la ari. 210, art. 
221 2; ■

M. Of. nr. 214/6 apr. 2010

abrogă art. 15 alin. (1) Ut. e), art. 24 alin. 
(20), art. 55 alin. (2), art. 47 alin. (!) Ut. b), 
art 174 alin. (6). art. 183 alin. (î) Uî. k), 
art. 286 alin. (7)

36 modificări prin O.U.G. nr. 155/2007 M. Of. nr. 884/21 dec. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale 
art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr, 188/2010

modifică art.263 alin.(4) şi (5)

M. Of. nr. 699/20 oct. 2010
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37 modificări prin M. Of. nr. 899/28 dec. 2007L. nr. 372/2007
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 110/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

aproba cu modificări O.U.G. nr.] 10/2006 şi 
modifică art. 77_1 alin. (4). arî.214__l 
alin.(2)

38 modificări prin M. Of. nr. 228/25 mar. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2007 pentru modificarea şi completarea art. 157 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

L. nr. 60/2008 aprobă O.U.G. nr. 22/2007

39 modificări prin M. Of. nr. 327/25 apr. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea taxei pe poluare 
pentru autovehicule

aprobată prin L. nr. 140/2011

(V, Decizia I.C.C.J. nr. 24/2011 - M. Of. nr. 1/3 ian. 2012)

O.U.G. nr. 50/2008 abrogă art.214_l - 2}4_3

M. Of. nr. 481/7 iul. 2011

40 modificări prin O.U.G. nr. 51/2008 M. Of. nr. 327/25 apr. 2008 
Ordonanţă de urgenţă privind ajutorul public judiciar în materie 
civilă

abrogă art.295 alin.(JI) lit.b)

aprobată cu modificări şi L. nr. 193/2008 
completări prin

M. Of. nr. 723/24 oct. 2008

41 modificări prin H.G. nr. 664/2008 M. Of. nr. 472/26 iun. 2008 modifică anexa nr.I de !a titlul VII
Hotărâre privind structura accizei totale exprimată în 
echivalent euro pentru 1.000 ţigarete

42 modificări prin O.U.G. nr. 91/2008 M. Of. nr. 480/30 iun. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 90/2009

la } ian. 2009. modifică art. 26 alin. (4). 
ari. II6 alin. (2) lil. a), art. 117 Ut. b), h) şi 
j), art. 263 alin. (2) pct. 7; 
introduce alin. (5) la art. 26. alin. (4) la 

art. 65, Ut. a_}) la art. 116 alin. (2): 
abrogă art. 65 alin. (2) Ut. b)

M. Of. nr. 246/14 apr. 2009

43 modificări prin O.U.G. nr. 94/2008 M. Of. nr. 485/30 iun. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind 
punerea în circu)3\'ie a paşapoartelor electronice, precum şi 
producerea altor documente de călătorie

aprobată prin L. nr, 249/2009

introduce alin. (6) la art. 21; 
abrogă art. 21 alin. (5) Ut. c)

M. Of. nr. 462/3 iul. 2009

44 modificări prin O.U.G. nr. 127/2008 M. Of. nr. 705/16 oct. 2008 modifică art. 7 alin. (I) pct.17. art. 12 lit.i). 
art. 21 alin. (3) lit.j) şi k). art.2l alin.(4) 
lit.h), art. 48 alin.(5) lit.g) şi h). art.57 
alin.(2) Ut. a), art.67 alin.(5). art.115 
alin.(2), ari.142 alin.(I) lit.d), arl.l56_3 
alin.(5). art.285 alin.(2), art.295 alin.flI) 
Ut. d):
introduce Ut. e) la art.20, alin.(I_l) la 

art.30, alin.(9) şi (10) la art.67, alin.(3). (4) 
şi (5) la art.115, alin.(4), (5). (6) şi (7) la 
ari. 244 1

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 164/2009 M. Of. nr. 321/14 mai 2009

45 modificări prin L. nr. 193/2008 M. Of. nr. 723/24 oct. 2008
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 51/2008
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46 modificări prin O.U.G. nr. 200/2008 M. Of. nr. 815/4 dec. 2008 modifică art. ]40 alin. (1). ari. 140 alin. (2) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii partea introductivă, art. 146 alin. (1) Ut. c) 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi d) ari. 151 _2 alin. (5), art. 156_S alin. 

(5) Ut. a), art. 157 alin. (3):M. Of. nr. 779/13 nov. 2009aprobată cu modificări şi L. nr. 343/2009 
completări prin

introduce art. 19_1, alin. (2_1) art. 67. Ut. 
k) la art. 117, alin. (2_1) la art. 140. alin. 
(9) la ari. 156_3. art. 191 _1, alin. (4) la 
art. 211:

abrogă art. 47

47 modificări prin O.U.G. nr. 29/2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 256/2009

M. Of. nr. 194/27 mar. 2009 modifică titlul Vil anexa nr. 1

M. Of. nr. 480/10 iul. 2009

48 modificări prin M.Of. nr. 246/14 apr. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

L. nr. 90/2009 aprobă O.U.G. nr. 91/2008

49 modificări prin M. Of. nr. 249/14 apr. 2009O.U.G. nr. 34/2009
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar - fiscale

aprobată prin L. nr. 227/2009

modifică art. 18. art. 21 alin. (3) Ut. n), art. 
34 alin. (7) şi (8), art. 107, art. 141 alin. (2) 
Iii. g):

introduce Ut. t) la art. 21 alin. (4), alin. 
(5_1) la art. 22, alin. (15)- (18) la art. 34, 
Ut. l_l) la art. 48 alin. (7). art. 145_1, alin. 
(6_1) şi (6_2) la art. !56_1, alin. (8) - (12) 
la ari. 244 1

M. Of. nr. 402/12 iun. 2009

50 modificări prin L. nr. 164/2009 M. Of. nr. 321/14 mai 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

aprobă O.U.G. nr. 127/2008

51 modificări prin O.U.G. nr. 46/2009 M. Of. nr. 347/25 mai 2009 modifică art. 11 alin. (1_2). art. 153 alin.
(8):Ordonanţă de urgenţă privind îmbunătăţirea procedurilor 

fiscale şi diminuarea evaziunii fiscale
aprobată cu modificări şi L. nr. 324/2009 

completări prin

introduce alin. (5_1) la art. 156_3
M. Of. nr. 713/22 oct. 2009

52 modificări prin M. Of. nr. 402/12 iun. 2009L. nr. 227/2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

aprobă O.U.G. nr. 34/2009

53 modificări prin L. nr. 249/2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în 
circulaţie a paşapoartelor electronice, precum şl producerea 
altor documente de călătorie

M. Of. nr. 462/3 iul. 2009 aprobă O. U. G. nr. 94/2008
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54 modificări prin L. nr. 256/2009 M. Of. nr. 480/10 iul. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal

aprobă O.U.G. nr. 29/2009

55 modificări prin H.G. nr. 960/2009 M. Of. nr. 587/24 aug. 2009
Hotărâre privind structura accizei totale exprimată în 
echivalent euro pentru 1.000 de ţigarete

modifică anexa nr. } de la titlul VII
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56 modificări prin O.U.G. nr. 109/2009 M. Of. nr. 689/13 oct. 2009 modifică art. 5 alin. (4), arf. 7 alin. (I) pct. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 72, 24. 25, 29 şi 33 Ut. a) şi b), art. 8 alin. 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal (2). art. 11 alin. (1_2). art. 14 lil. a), art. 20 

Ut. b) şi c), art. 21 alin. (3) Ut. c) şi alin. (4) 
Ut. b) şip), art. 22 alin. (2), art. 23 alin. (2), 
art. 24 alin. (2) Ut. b), alin. (7), alin. (9) Ut. 
a), alin. (10), alin. (15) şi alin. (17). art. 27 
alin. (I) Ut. a), art. 27_1 alin. (2). art. 30 
alin. (4). art. 34 alin. (4), (5) şi (11), ari. 35 
alin. (1). art. 36 alin. (3). art. 48 alin. (1). 
alin. (2) Ut. c) şi alin. (5) Ut. k), art. 49 alin.
(2) şi (3). art. 52 alin. (!) Ut. d). art. 53, art. 
55 alin. (2) partea introductivă. Ut. b),f) şi 
k), alin. (3) partea introductivă, alin. (4) Ut. 
j) şi p). ari. 61. art. 63, art. 65 alin. (1). art. 
66 alin. (5) şi (7), art. 67 alin. (1), alin. (3) 
Ut. a) şi c), art. 70 alin. (9). art. 74 alin. (2) 
şi (3), art. 77_1 alin. (5), art. 78 alin. (I) Ut. 
c) şi e), art. 80 alin. (1), art. 81 alin. (3), 
art. 82 alin. (2)-(5), art. 83. art. 84 titlul, 
alin. (1) şi (4). art. 86 alin. (4), art. 90 alin.
(3) , art. 95. art. 115 alin. (1) Ut. a), art.
116, art. 117 Ut. h) şi j). art. 118, art. 119 
alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 124 alin.
(1) , art. 124_18aUn. (10), (11). (13)-(16), 
art. 124_21 alin. (1) partea introductivă, 
denumirea cap. V a titlului V. art. 125_1 
alin. (I) pct. 7, 13. 14 şi 32. alin. (2) şi (3), 
art. 126 alin. (8) Ut. b), art. 127 alin. (8), 
art. 128 alin. (8) Ut. e), art. 129 alin. (2) şi 
alin. (3) Ut. b), ari. 132 alin. (1) Ut. e) şi f), 
art. 132_1 alin. (5). art. 133, art. 134_1, 
ari. 137 alin. (1) Ut. e) şi alin. (3) Ut. e). ari. 
138 Ut. b). art. 138_1 alin. (2), art. 141 
alin. (2) Ut. f) partea introductivă, art. 143 
alin. (1) Ut. c) şi Ut. i) partea introductivă, 
art. 144 alin. (1) Ut. c). ari. 145 alin. (5) Ut. 
a), art. 146 alin. (1). art. 147_2, ari. 149 
alin. (1) Ut. a), art. 149 alin. (3) Ut. a) şi h) 
şi alin. (5). art. 150, art. 151. art. 151 _2 
alin. (3) partea introductivă, alin. (6) şi (7), 
ari. 152 alin. (1) şi (2), art. 152_1 alin. (9), 
art. 152_2 alin. (12), art. 153, art. 153_1. 
art. 154, art. 155 alin. (4) şi (5). art. 155_1 
alin. (i)-(3), art. I56_l alin. (2), (4)-(6) şi 
(6_2), art. 156_3, art. 156_4, art. 157 alin.
(2) -(4) şi (7), art. 158 alin. (1), art. 158J, 
art. 160, art. 161 _2, titlul VII cap. II art. 
207-214. art. 218, art. 220;
introduce pct. 24_1 şi pct. 31 _1 la art. 7 
alin. (1), alin. (7_1) la art. 8, lit.J) la art.
13, pct. 13 la aii. 27_1 alin. (3), alin.
(lOJ) şi (!0_2) la art. 27J, aii. 28_1, Ut. 
f_l) la art. 48 alin. (5), alin. (4) la art. 52. 
Ut. d_I), d_2).j_l) şi j_2) la art. 55 alin.
(2), Ut. a_2) la art. 55 alin. (4), alin. (6) la 
art. 82, alin. (1_1) la art. 84, Ut. l) la art. 
117,0 nouă liniuţă la art. 124_20 Ut. a) 
pct. (iii). Ut. x) şiy) la art. 124_26. alin. 
(2J) la art. 127^alin. (4)-(7) la art. 134, 
alin. (3) la art. 134_2, alin. (5_1) la art.
149, alin. (3) la art. 159, cap. I_l. cu art. 
206_2-206_69, la titlul VII, pct. 43_2 şi 
43 3 la art. 298;

aprobată cu modificări şi L. nr. 76/2010 
completări prin

M. Of. nr. 307/11 mai 2010

*

abrogă art. 24 alin. (5), art. 48 alin. (7) Ut.

IConsiliu! Legislativ - 1 martie 2022 Pag. 14 din 33



h), art. 67 alin. (7). art. 84 alin. (5) şi (6), 
art. 90 alin. (4) şi (5), art Î24_18 alin. 
(12), art. 129 alin. (6). ari. 152 alin. (8) Ut. 
c), art. 155 alin. (7) Ut. c). art. 162-175 şi 
art. 178-206 din cap. 1 a titlului VII la data 
de 1 aprilie 2010, anexa nr. 3 a titlului VII, 
art. 222-237. 239-242, 244 şi 244J din 
titlul VIII la data de 1 aprilie 2010

57 completat prin M. Of. nr. 761/9 nov. 2009
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

L. nr. 329/2009 introduce art 19_2 care se aplică până la 
31 dec. 2010

58 modificări prin L. nr. 343/2009 M. Of. nr. 779/13 nov. 2009 aprobă cu modi/icărişi completări O.U.G. 
IV'. 200/2008 şi modifică art. 19_I alin. (2); 
introduce alin. (2_I)-(2_3) la art. 169

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 200/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

59 modificări prin L. nr. 367/2009 M. Of. nr. 805/25 nov. 2009 
Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

modifică art. 173 alin. (2). art. 178 alin. (6)

60 modificări prin L. nr. 24/2010 M. Of. nr. 143/4 mar. 2010 modifică art. 284 alin. (7);
Lege pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. introduce alin. (7_2) la art 284 
571/2003 privind Codul fiscal

61 completat prin L.nr. 22/2010 M. Of. nr. 144/4 mar. 2010 
Lege pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal

introduce ari. 70 1

62 modificări prin O.U.G. nr. 22/2010 M. Of. nr. 201/30 mar. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 147/2010

modifică ari. 34 alin. (1) Ut. h); 
introduce alin. (5) şi (6) la art. 18, alin. 

(19) la art. 34
M. Of. nr. 490/16 iul. 2010

63 modificări prin L. nr. 61/2010 M. Of. nr. 214/6 apr. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 106/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 61/2010

aprobă O.U.G. nr. 106/2007

M. Of. nr, 214/6 apr. 2010
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64 modificări prin L. nr. 76/2010 M. Of. nr. 307/11 mai 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 109/2009 şi modifică art. îl alin. (2) 
partea introductivă, art. 55 alin. (4) Ut. 
k_J). art. 71 lit. d). art. 77_1 alin. (7). art. 
1561 alin. (6_1). art. 206_3 pct. 8, art. 
206_21 alin. (3) lit. b). art. 206_22 alin.
(1). art. 206_30 alin. (3), art. 206J54 alin. 
(3). art. 249 alin. (3), ari. 250 alin. (l)pcf.
1 şi 19:
introduce alin. (4) la art. 15. alin. (7) la art. 
18, art. 68_l;
abrogă titlul IVcu art. 103-112, la data de 
l apr. 2010 art. 162-175_4 şi art. 178-206 
din cap. I, art. 221 şi 221 _2 din cap. V al 
titlului VII, art. 222-237. 239-242. 244 şi 
244J din titlul VIII; 
abrogă L. nr. 22/2010 prin care .te 
introduce art'. 70 1

65 modificări prin O.U.G. nr. 54/2010 M. Of. nr. 421/23 iun. 2010
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea 
evaziunii fiscale

aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2018

modifică denumirea art. 158_1, art. 177 
alin. (1). art. 206_2Î alin. (2), ari. 206_2Î 
alin. (8), art. 206_23 alin. (1) lit. a), art. 
206_24 alin. (2) lit. g), art. 206_26 alin. (1) 
lit. a), art. 206_2S alin. (2) lit.fi, art. 
206_30 alin. (2) lit. b). ari. 206_54 alin.
(1) , (4) şi (5), art. 206_69 alin. (10), anexa 
nr. Ide la titlul VII, art. 296_1 alin. (2) lit. 
a), art. 296_1 alin. (3);
introduce art. 158_2. lit. c) la art. 160 alin.

(2) , lit. g) la art. 206_22 alin. (3), alin. (7) - 
(12) la art. 206_22. lit. g) Ia art. 206J3 
alin. (1), alin. (7) la art. 206_24, alin. (3) - 
(5) la art. 206_26. alin. (6) la art. 206__54, 
alin. (5) la art. 206_57, lit. l) şi m) la art. 
296J alin. (I)

M. Of. nr. 984/21 nov. 2018
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66 modificări prin O.U.G. nr. 58/2010 M. Of. nr. 431/28 iun. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr, 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

aprobată prin L. nr. 279/2010

modifică arî. 31 alin. (3), ari. 32. titlul 
cap. VI de Ia titlul II. ari. 36. art. 50 alin. 
(1) Ut. a), art. 50 alin. (2) Ut. a), art. 52 
alin. (3). art. 55 alin. (4) Ut. b). art. 66 alin. 
(5). art. 66 alin. (6), art. 67 alin. (2). art.
67 alin. (3) Ut. a), art. 67 alin. (3) Ut. c), 
art. 67 alin. (5), art. 77 alin. (2). art. 83 
alin. (2), art. 84 alin. (I)-(3), art. 88, arî.
91 alin. (2). art. 115 alin. (2) partea 
introductiva şi Ut. e). art. 116 alin. (2) Ut. c) 
şi d). art. 116 alin. (5), art. 140 alin. (1); 
introduce subpunctele 2.1 şi 2.2 la art. 7 
alin. (I) pct. 2, pct. 13_1 la art. 7 alin. (1), 
art. 37_I, alin. (2_I) la art. 49, Ut. h) la 
art. 55 alin. (3), alin. (4_2) la ari. 66. alin. 
(5_1) la art. 66, alin. (6_I) la art. 66, alin. 
(I_l) la art. 67, Ut. a_l) la art. 67 alin.
(3) , alin. (7) la art. 82, alin. (1 _1) la art. 
83, alin. (2_1) la art. 83, alin. (4)-(6) la 
art. 94;
abrogă art. 15 alin. (1) Ut. c). art. 52 alin. 
(1) Ut. f). ari. 52 alin. (2) Ut. b), art. 55 alin.
(4) Ut. a_î). a_2).j) şi k). art. 65 alin. (2)
Ut. a) şi c). art. 67 alin. (2_I), art. 86 alin. 
(7) şi (8), art. 115 alin. (4), art. 117 Ut. a), 
c)J), i)şik)

M. Of. nr. 878/28 dec. 2010

67 modificări prin M. Of. nr. 442/30 iun. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal 

aprobată prin L. nr. 88/2011

O.U.G. nr. 59/2010 modifică art. 252, art. 263 alin. (2)

M. Of. nr. 411/10 iun. 2011

60 modificări prin L. nr. 147/2010 M. Of. nr. 490/16 iul. 2010 aprobă O.U.G. nr. 22/2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

69 modificări prin L. nr. 168/2010 M. Of. nr. 505/21 iul. 2010 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 34/2010 şi introduce Ut. f) la art. 48 
alin. (2);
abrogă art. 49 alin. (7)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2010 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în 
scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri şi de 
persoane

70 rectificare M. Of. nr. 526/28 iul. 2010 rectifică art. 158_2 alin. (6)
RECTIFICARE

71 modificări prin O.U.G. nr. 82/2010 M. Of. nr. 638/10 sep. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 
subpcl. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă 
3 Guvernului nr, 58/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar- 
fiscale

aprobată cu modificări prin L. nr. 94/2011

modifică art. 7 alin. (1) pct. 2 subpcl. 2.1

M. Of. nr. 404/9 iun. 2011
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72 modificări prin O.U.G. nr. 87/2010 modifică ari. 34 alin. (7), art. 34 alin. (15) -M. Of. nr. 669/30 sep. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (18): 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal introduce alin. (7_1) la art. 34; 

abrogă art. 18 alin. (2) - (7), art. 19_2 
alin. (10). art. 34 alin. (19)

M, Of. nr. 183/16 mar. 2011aprobată prin L.nr. 14/2011

73 modificări prin L nr. 188/2010 M. Of. nr. 699/20 oct. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

modifică ari. 263 alin. (4) şi (5)

74 modificări prin aprobă O.U.G. nr. 58/2010M. Of. nr. 878/28 dec. 2010L. nr. 279/2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr, 
571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale

aprobată prin D. nr. 1269/2010 M. Of. nr. 878/28 dec. 2010

75 modificări prin M. Of. nr. 887/29 dec. 2010
Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele 
de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011

modifică art. 263 alin. (4) şi (5)H.G. nr. 1347/2010
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76 modificări prin O.U.G. nr. 117/2010 M. Of. nr. 891/30 dec. 2010 modifică art. J alin. (1), art. 2, avt. // alin.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (iŞi (Icn'î. 21 alin. (4) Ut. l),art. 34 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri (18), art 36 alin. (4). ari. 41 lit. i),
financiar-fiscale art. 48 alin. (7) lit. l_l). titlul art. 49 şi alin. 

(1), (2_1). (3) - (6). art. 52 alin. (3), art.
53, art. 66 alin. (5_}). ari. 66 alin. (7), art. 
67 alin. (3) lit. a), art. 67 alin. (3) lit. c), 
ari. 80 alin. (1) şi (3_1}. art. 81 alin. (3). 
ari. 82 alin. (2). (3) şi (5). titlul art. 83 şi 
alin. (1). (1_1), (2) şi (3). titlul art. 84 şi 
alin. (1), art. 90 alin. (3). art. 115 alin. (2) 
partea introductivă şi lit. e), art. 118 alin. 
(4), art. ]25_I alin. (!) pct. 7, art. 128 alin. 
(8) lit. e) şi fi. art. 128 alin. (12) lit. e). art. 
129 alin. (4) şi (5), ari. 132 alin. (1) lit. e) şi 
fi. art. 132 alin. (4) lit d), art. 132 alin. (7) 
lit d), art 133 alin. (5) lit e) pct. 8. art.
133 alin. (7), art 134 J alin. (3). art 134 
_3 alin. (2). art 135 alin. (3), art. 142 alin. 
(1) Ut. fi şi lit. k). art. 143 alin. (1) lit k). l) 
şi m), art 145_1 alin. (4), art. 147_3 alin. 
(3) - (5), art. 151 _2 alin. (1) partea 
introductivă, art. 152 alin. (1), (2). (5) - 
(7). art. 153 alin. (7) şi (9), art. 1561 alin. 
(6), art. 156_3 alin. (2) - (5), art. 157 alin. 
(6), art. 176 alin. (1), art 177, art. 206_J5 
alin. (3). (5) şi (6), art 206J5 alin. (4) lit
h) , art. 206j55 alin. (!) lit. b). anexa nr. 2 
la titlul VII, art 296_1 alin. (1) lit. b), c), fi,
i) . j) şi k). art. 296 1 alin. (2) lit. a); 
introduce pct. 5_1 la art. 7 alin. (1). lit. 
b_l) la art 15 alin. (1), alin. (4_1) la art.
36. lit. efi) la art. 52 alin. (1). lit. a_}) la 
art. 52 alin. (2), art. 52_I. art. 67_2. art. 
79_1, art 80__1, alin. (8) şi (9) la art. 82, 
alin. (7) şi (8) la art. 84, o liniuţă la art 86 
alin. (1). alin. (9) şl (10) la art. 86, alin. (6) 
şi (7) la art. 90. alin. (7) la art. 94. titlul 
IVfi cu art 112fi - 112fi 1. lit.fi la art. 
133 alin. (5), alin. (8) la ari. 133. lit. efi)
Ia art. 142 alin. (I), lit. jfi) la art 143 alin. 
(1). alin. (4fi) la ari. 145, alin. (7fi) şi
(7fi) la art 152, alin. (9fi) la art 153, 
alin. (9fi) la art. 155fi. alin. (8) la art 
156_3. alin. (12fi) la art ISSfi, lit d) la 
art. 160 alin. (2), alin. (7) la art 206fi5, 
anexa nr. 6 la titlul Vil, titlul IX 2 cu art

aprobată cu modificări prin L. nr. 303/2013 M. Of. nr. 709/19 nov. 2013

296fi - 296fi0;
abrogă art. 42 lit. e). art. 52 alin. (4). an 
67 alin. (3) lit. afi), art. 67 alin. (5), (9) şi 
(10), art. 78 alin. (1) lit. e), art. 84 alin. 
(Ifi), art 116 alin. (2) lit. b), art 133 alin. 
(4) lit c), art. 206_59, art. 296fi alin. (1) 
lit d), e) şi g):

înlocuieşte anexa nr. l la titlul VII

77 modificări prin L.nr. 14/2011 M. Of. nr. 183/16 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 87/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr, 
571/2003 privind Codul fiscal

aprobă O.U.G. nr. 87/2010
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78 modificări prin O.U.G. nr. 49/2011 M. Of. nr. 381/31 mai 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar- 
fiscale

aprobată prin L. nr. 16/2012

modifică art. 160 alin. (2) Ut. c): 
introduce alin. (6) la art. 160

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

79 modificări prin L. nr. 94/2011 M. Of. nr. 404/9 iun. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct.
2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi 
pentru modificarea art. III din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar- 
fiscale

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 82/2010

80 modificări prin L. nr. 71/2011 M. Of. nr. 409/10 iun. 2011 modifică, la data de 1 oct. 2011, art. 48 
alin. (2) Ut. c)Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul civil

(V. D.l.C.C.J. nr. 1/2014-M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

81 modificări prin L. nr. 88/2011 M. Of. nr. 411/10 iun. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal

aprobă O.U.G. nr. 59/2010
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82 modificări prin O.G. nr. 30/2011 modifică art. 7 alin. (!) pct. 3 şi 32. art. 8 
alin. (7__1), arî. îl alin. (l_î) şi (î_2), art. 

571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea 73 /// (•), art. 14 lit. c). art. 27 1 alin. (3) 
unor măsuri financiar-fiscale “

aprobată cu modificări şi L. nr, 209/2012 
completări prin

M. Of. nr. 627/2 sep. 2011
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr.

pct. 6. art. 28 alin. (2) lit. c). art. 30 alin.
(3). art. 34. art. 35, art. 40 alin. (1) lit. h). 
art. 40 alin. (2), art. 42 lit. a) şi g), art. 51 
alin. (2) şi (3). art. 52 alin. (2) lit. a), art.
58. art. 59. art. 81 alin. (4). art. 83 alin.
(1). (2) şi (3) lit. d). art. 90 alin. (3). art. 93 
alin. (2). art. 119 alin. (1), art. 134_1 alin. 
(7), art. 145 alin. (4_1), art. }56_4 alin. (1) 
partea introductivă, art. 160 alin. (2) lit. a), 
art. 177 alin. (5). art. 206_15 alin. (2) lit. 
d), art. 206_22 alin. (1), art. 206_23 alin.
(1) lit. g). art. 206_24 alin. (2) lit. c). art. 
206_26 alin. (3), art. 206_28 alin. (2) lit. f) 
şi alin. (8), art. 206_30 alin. (4). art.
206_31 alin. (10). art. 206_33 denumirea 
marginală şi alin. (1) şi (2), art. 206_36 
alin. (l)-(3), art. 206_37 alin. (1). art. 
206_42 alin. (3), art. 206_58 alin. (1) lil. 
h), art. 206_61 alin. (1) Ut. a), art. 206_64 
alin. (2) lit. c). art. 206_69 alin. (6), art.
250 alin. (3), art. 253 alin. (6), art. 279 
alin. (2), art. 285 alin. (2). art. 296_18 alin.
(9) . art. 296_19 alin. (4);
introduce lit. u) la art. 12, lit. o) şip) la 

art. 21 alin. (2), art. 25_1. art. 28__2, alin. 
(3)-(7) la art. 40. art. 42_1, lit. c_l) la art. 
48 alin. (4). alin. (8)-(12) la art. 94. lit. r) 
la art. 115 alin. (1). alin. (2_1) la art. 115. 
alin. (6) la art. 115. lit. m) la art. 117, alin.
(10) la art. 206_7. alin. (5_1) la art.
206J5. alin. (4_î) la art. 206_16, alin. 
(}_}) şi (1_2) la art. 206_22, lit. h) şi i) la 
art. 206_22 alin. (3). lit. h) şi i) la art.
206J23 alin. (1), alin. (8) la art. 206_24, 
alin. (3_1) la art. 206_42, alin. (4_1) la art. 
206_54. alin. (1_1) şi alin. (13) la art. 
206_69, art. 206_70, art. 206_71, cap. VI 
la titlul VII cu art. 221 _3-22!_5, alin.
(6_1). (9) şi (10) la art. 253. alin. (6_1). (8) 
şi (9) la art. 254, art. 283_1. alin. (8) şi (9) 
la art. 286, alin. (1_1)-(1_8) la art. 296_Î9; 
abrogă art. 93 alin. (3), art. 206_24 alin.
(2) lit. e), art. 206_60 alin. (3), art. 206_69 
alin. (7), art. 254 alin. (7), ort. 259 alin. 
(6_1). art. 264 alin. (5)

M. Of. nr, 772/15 nov. 2012
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83 modificări prin O.U.G. nr. 125/2011 M. Of. nr. 938/30 dec. 2011 modifică art. 2 alin. (2), art. I / alin. (1 _!) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii şi (I_2), art. 20 Ut. b) şi c). art. 21 alin. (4)

Iii. a) şi t). art. 22 alin. (1) Iii. d). art. 34 
alin. (14), ari. 48 alin. (7) Ut. !_1). art. 49 
alin. (2) şi (8), art. 51 alin. (2) şi (3), art.
52. art. 52_1 alin. (!), art. 53, art. 62 alin.
(1) , art. 62 alin. (3), art. 64. art. 72 alin.
(5), art. 81 denumirea marginală şi alin.
(2) -(4). art. 82 alin. (2), (3) şi (5). art. 83 
alin. (3) Ut. a), b) şi c), art. 94 alin. (9). art. 
117 Ut. b). art. 129 alin. (4) Ut. a), art. 
134_2 alin. (2) Ut. b), art. 141 alin. (2) Ut. 
f) pct. 4 şi Ut. g), art. 145_1 alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (3), art. 149 alin. (1)
Ut. a), art. 150 alin. (6). art. 152 alin. (7) şi 
(7_2), art. 152_3 alin. (2). art. 153 alin. (4) 
şi (7), art. 153 alin. (8), (9) şi (9_1). art. 
153_1 alin. (9), art. 158^ alin. (5) şi (10), 
art. 159 alin. (3), art. 160 alin. (2) Ut. a), 
art. 206_35 alin. (1) Ut. b). anexa nr. 1 din 
titlul VII, art. 261 alin. (1), art. 263 alin.
(4) şi (5). art. 271 alin. (1) şi (4). art. 287, 
art. 296_1 Ut. l), titlul IX_2 se structurează 
pe capitole, art. 296_2-296_20 intrând în 
componenţa cap. I. art. 296_3 Ut. a) şi Ut. f) 
pct. 3 şi 4, art. 296_4, art. 296 5 alin. (2), 
art. 296_9, art. 296_15 Ut. g) şip), art.
296 16, art. 296 17. art. 296 18aUn. (3)

nr. 571/2003 privind Codul fiscal
aprobată prin L. nr. 106/2012 M. Of. nr. 461/9 iul. 2012

Ut. a_3), art. 296_19 alin. (l_8), art. 
296_19 alin. (2) şi (6);

introduce pct. 14_1 şi 34 la art. 7 alin. (1). 
alin. (I_3) şi (1_4) la art. II, art. 19_3, Ut. 
f) şig) la art. 20, Ut. r) şi s) la art. 21 alin. 
(2), Ut. ş_l)-ş__4) la art. 21 alin. (4), Ut. ţ) la 
art. 21 alin. (4), Uf. d_l) şi d_2) la art. 22 
alin. (I), alin. (5_2) la ari. 22. alin. (15_1) 
şi (15_2) la art. 24, alin. (23) la art. 24. 
alin. (8_1) la art. 34, Ut. a_l) la art. 42, 
alin. (9) la art. 49, alin. (3)-(5) la art. 61, 
alin. (1_1) la art. 62, alin. (2_l)-(2_6) la 
art. 62, art. 62_l-62_3, alin. (3) şi (4) la 
art. 63. alin. (6) la ari. 72. alin. (6) la art. 
74, Ut. J) la art. 78 alin. (I). alin. (5_1) la 
art. 82. Ut. b_I) la art. 83 alin. (3), alin. 
(Î3)-(15) la art. 94, alin. (5) la art. 118, 
alin. (7_I) la art. 153, alin. (9_2) la art.
153, alin. (9) şi (10) la art. Î56_3, alin.
(15) la art. 158_2. alin. (6) la art. 206_51, 
pct. 7_1 la art. 250 alin. (1), alin. (5_1) la 
art. 253, alin. (5) la art. 261, alin. (2_î) şi 
(6) la art. 296_5, Ut. b_l) la art. 296_15, 
alin. (5_I) la art. 296_18, alin. (1_9) la art. 
296_19. cap. II la titlul IX_2 cu ari. 
296_2I-296_26 şi cap. III la titlulIX_2 cu 
art. 296 27-296 32:

abrogă art. 21 alin. (4) Ut. h), art. 145_1 
alin. (4), art. 292 alin. (3). art. 296_3 Ut. c), 
art. 296_14. art. 296_18 alin. (2), art. 
296_19 alin. (3);

înlocuieşte anexa nr. 2 din titlul VII
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84 modificări prin L. nr. 16/2012 M, Of. nr. 20/10 ian. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 49/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi financiar- 
fiscale

aprobă O.V.G. nr. 49/20]]

85 modificări prin O.U.G. nr. 15/2012 M. Of. nr. 306/8 mai 2012
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri financiare 
în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor 
publice

aprobată prin L. nr. 196/2012

(v. D.C.C. nr. 558/2012-M. Of. nr. 382/7 iun. 2012 {art. V alin. (1) teza I))

modifică art. 296 9 alin. (1)

M. Of. nr. 743/5 nov, 2012

86 rectificare M. Of. nr. 314/10 mai 2012 rectifică art. 296_9 alin. (])
RECTIFICARE

87 modificări prin O.U.G. nr. 24/2012 M. Of. nr. 384/7 iun. 2012 modifică ari. 20_] alin. (1) lit. a) pct. 2.
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii ai't. 20_1 alin. (1) Ut. b) pct. 4, art. 20_I 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 21 alin. (3) lit. n), art. 21 alin.
financiar-fiscale (4) lit. t).. art. 48 alin. (7) lit. !_]), art. 66 

alin. (5_J) p' (6). art. 67 alin. (3) lit. a), art. 
145_}. art. 152 alin. (1), (2) şi (5)-(7), art. 
153 alin. (9) lit. d)-g), art. 153_1 alin. (11), 
art. 156_1 alin. (6). art. 156_3 alin. (4) şi
(5) , ari. 296_l alin. (2) lit. a), art. 296 1 
alin. (3);
introduce lit. a_l) la art. 20_1 alin. (4), lit. 

m) la art. 22 alin. (1). alin. (16) la art. 94. 
lit. a_l) la art. 206_2S alin. (4), alin. (14)- 
(26) la art. 206_69, lit. n)-p) la ari. 296_1 
alin. (1);
abrogă art. 66 alin. (5), art. 83 alin. (2_1). 
Capitolul V al titlului V cu art. 124_28- 
124 41

M. Of. nr. 743/5 nov. 2012aprobată prin L. nr. 202/2012

88 modificări prin M. Of. nr. 461/9 iul. 2012L. nr. 106/2012 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

aprobă O.V.G. nr. 125/201!
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89 modificări prin O.G. nr. 15/2012
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări prin L. nr. 208/2012

M. Of. nr. 621/29 aug. 2012 modifică art. 26 alin. (2), ari. 27_I alin. (7) 
şi (10_2) Ut. d), art. 52 alin. (1) Ut. h), art. 
128 alin. (12) Ut. f), art. 134 alin. (5) şi (6), 
art. 134_2, art. 134_3. art. 135, art. I39_l 
alin. (2). art. 140 alin. (4). art. 146 alin. (1) 
Ut. a) şi j), art. 149 alin. (4) Ut. d), art.
151 _2 alin. (l) partea introductivă, art.
151 _2 alin. (3) partea introductivă şi alin. 
(4) partea introductivă, art. 152 alin. (3). 
art. 155, art. 155_1 alin. (7), art. 157 alin. 
(4), art. 296_3 lit.J) pct. 4 şi 5, art. 296_9, 
art. 296_}9 alin. (1_9). art. 296_21 alin.
(2). art. 296_22 alin. (4) şi (7), art. 296J4 
alin. (7) şi (8);
introduce alin. (4) la art. 52, Ut. g) la art. 
133 alin. (5). alin. (4_î) la art. 134, alin. 
(11) şi (12) la art. !34_1, alin. (3J) la art. 
140, alin. (1 _1) şi (1 _2) la art. 145, alin.
(17) la art. 147, alin. (2) la art. 148, alin.
(11)-(13) la art. 156_3, alin. (3_1) la art. 
206_10, Ut. i) la art. 206_16 alin. (2), alin. 
(3_1) la art. 206_21, alin. (1_1) la art. 
206_23. Ut. x) la art. 221 _3 alin. (2), alin. 
(IJO) - (}_12) la art. 296_19, alin. (5_l) şi 
(5_2) la art. 296J4: 
abrogă art. 128 alin. (4) Ut. d). art. 128 

alin. (8) Ui. a)-c). art. 133 alin. (6)

M. Of. nr. 772/15 nov. 2012

90 completat prin O.U.G. nr. 47/2012 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012 introduce alin. (11 _1) la art. 206_28
Ordonanţă 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

91 modificări prin L. nr. 177/2012
Lege pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 712/18 oct. 2012 modifică art. 34 alin. (5) Ui. b)

92 modificări prin M. Of. nr. 743/5 nov. 2012L. nr. 196/2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în 
domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al finanţelor 
publice

aprobă O.V.G. nr. 15/2012

93 modificări prin M. Of. nr. 743/5 nov. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 24/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

L. nr. 202/2012 aprobă O.U.G. nr. 24/2012

Si completat prin M. Of. nr. 749/7 nov. 2012O.U.G. nr. 63/2012 introduce alin. (4) la art. 283
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

M. Of. nr. 442/19 iul. 2013aprobată cu modificări şi L. nr. 238/2013 
completări prin
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95 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, la dala de I februarie 2014, arî. 
206_22 alin. (}) liî. d) şi e), ari. 206_28 
alin. (2) Ut. a) pct. 2 şi Ut. b) pct. 2, ari. 
296_3 Ut. f) pct. 6

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

M. Of. nr. 772/15 nov. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codui fiscal

96 modificări prin L. nr. 208/2012 aprobă cu modificări O.G. nr. 15/2012 şi 
modifică ari. J34_2 alin. (3) Ut. a), alin. (6) 
Ut. d) şi an. I56_3 alin. (11) şi (J2)

97 modificări prin L. nr. 209/2012 M. Of. nr. 772/15 nov. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr, 30/2011 
pentru modificarea şi completarea Legii nr, 571/2003 privind 
Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 
30/2011 şi modifică art. 263 alin. (2); 
introduce pct. 20 la art. 250 alin. (I)

96 modificări prin O.U.G. nr. 82/2012 M. Of. nr. 838/12 dec. 2012 modifică art. 21 alin. (6)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de 
identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă 
ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European rezidenţi în România

M. Of. nr. 442/19 iul. 2013aprobată cu modificări şi L. nr. 235/2013 
completări prin

99 modificări prin O.U.G. nr. 87/2012 M. Of. nr. 857/18 dec. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 90/2013

modifică ari. 206_21 alin. (2) şi (8), art. 
206_22 alin. (3) Ut. g). art. 206_23 alin. (1) 
Ut. a), art. 206_24 alin. (2) Ut. g). art. 
206_5Î alin. (4). art. 206_54 alin. (4) şi 
(4_1). art. 221 _3 alin. (1) Ut. a), anexa nr.

M. Of. nr. 197/8 apr. 2013

1:
introduce Ut. g) la art. 206_28 alin. (2); 

abrogă art. 206_5l alin. (6)
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100 modificări prin O.G. nr. 8/2013 M. Of. nr. 54/23 ian. 2013
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

aprobată cu modificări şi L. nr. 168/2013 
completări prin

modifică art. 7/ alin. (}), art. Î2 Ut. k), art. 
Î9_} alin. (I) Ut. a), art. 19_3 Ut. b) pct. 7, 
art. 20 Ut. g). ari. 21 alin. (4) Ut. b), an. 24 
alin. (3) Ut. a), art. 24 alin. (10), art. 30 
alin. (4). art. 41 lit.J), art. 43 alin. (1) Ut. 
f), art. 55 alin. (2) Ut. i) şi j_l). art. 55 
alin. (4) Ut. g) şi m), capitolul Vil cu art.
71 - 74, art. 82 alin. (1). (3). (6) şi (8). art. 
83 alin. (1). ari. 83 alin. (3) Ut. g). art. 86 
alin. (4). art. 112_1 Ut. c), art. 112_2, art. 
112_6. art. 112J, art. 115 alin. (1) Ut. k). 
art. 134_i alin. (9), art. 137 alin. (1) Ut. e), 
art. 137 alin. (3) Ut. b). art. 139 alin. (2). 
art. 141 alin. (2) lit.e) partea introductivă, 
art. 143 alin. (1) Ut. h) pct. 2, art. 148 alin. 
(1) Ut. c), art. 148 alin. (2) Ut. a), art. 150 
alin. (6). art. 152 alin. (3), art. 153 alin. (1) 
partea introductivă, art. 153 alin. (9_1) Ut. 
d), art. 155 alin. (34), art. 156_3 alin. (9) - 
(13), art. 209, art. 210 alin. (4), art. 211, 
art. 213, anexa nr. 1 de la titlul Vil, art. 
296_4 alin. (1) Ut. m). art. 296_15 Ut. g), 
art. 296_19 alin. (IJl) şi (1_12), titlul 
cap. 11, art. 296_21 alin. (1) Ut. g) şi h). art. 
296_21 alin. (2), art. 296_22 alin. (3), (4) şi 
(6). art. 296_23 alin. (1), art. 296_24 alin. 

(1), (2), (4). (5). (5J) şi (8). art. 296_25 
alin. (1) - (4):
introduce Ut. e) la art. 7 alin. (1) pct. 34, 

alin. (6) la art. 19, alin. (3) - (5) la art.
19_l. pct. 1_1 la art. 19 3 Ut. b). Ut. ş_5). 
Ut. ş_6) şi Ut. u) la art. 21 alin. (4). alin. 
(1_1) la art. 23. Ut. g) la art. 24 alin. (3),
Ut. ti) ia art. 24 alin. (4), alin. (11__1) şi 
alin. (11 _2) la art. 24. alin. (2_1) la art.
31, alin. (2_2) la art. 57, alin. (1_1.1) la 
art. 67, alin. (5) la art. 80. alin. (17) - (19) 
la art. 94. Ut. c_l) la art. 116 alin. (2). art. 
133_1, alin. (1 _1) la art. 137, alin. (3) la 
art. 148, alin. (4_l) la art. 149, alin.
(10_1). (11_1) şi (12J) la art. 156_3, alin. 
(8_1) la art. 158_2. Ut. e) la art. 158_2 
alin. (10). Ut. d) şi e) la art. 207, alin. (3) la 
art. 208, alin. (5) şi (6) la art. 210, Ut. n_l) 
la art. 221 _3 alin. (2), alin. (1_13) la art. 
296J 9. alin. (4_1) la art. 296_22. alin. (4) 
la art. 296_23, alin. (9) la art. 296_24. 
alin. (2J) la art. 296_25; 
abrogă art. 12 Ut. l), art. 42 Ut. k). art.
112_1 Ut. b). art. 115 alin. (l) Ut. i), art.
116 alin. (2) Ut. a), art. 149 alin. (4) Ut. d) 
pct. 3;
înlocuieşte anexele nr. 2 şi 6 de la titlul Vil

M. Of. nr. 310/29 mai 2013

101 rectificare M. Of. nr. 77/6ffeb. 2013 rectifică art. 24 alin. (10), art. 143 alin. (l) 
Ut. h) pct. 2RECTIFICARE

M. Of. nr. 3F>/8iapr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de i..-genţa|ai.Guvernului 
nr. 87/2012 pentru modificarea şi compietareaîLegii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

102 modificări prin L. nr. 90/2013 aprobă O.U.G. nr. 87/2012
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103 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

aproba O.V.G. nr. 47/2012

104 completat prin L. nr. 127/2013 M.Of. nr. 246/29 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

introduce alin. (3_J) la art. 283

aprobă O.G. nr. 8/2013 şi modifica art. 8 
alin. (7_J), art 12 lit k). art. 13 Ut. b), art 
14 lit b), ari. 24 alin. (11_1). art. 26 alin. 
(3), art 29 alin. (4), art 55 alin. (2) lit i), 
art. 55 alin. (4) lit. g). art. 71 alin. (1) 
partea introductivă şi lit. b). art. 71 alin.
(3), art. 72 alin. (1), art. 72 alin. (2), art. 73 
alin. (3) şi (4). ari. 112_2 alin. (6) partea 
introductivă, art. 115 alin. (1) lit. c). e) şi 
g), art. 115 alin. (1) lit k). ari. 115 alin. (2) 
lit a), art. ! 16 alin. (2) Ut c_î), art. 160 
alin. (6), art. 206_7 alin. (5) şi (6). art 
206_10 alin. (2) şi (4), anexa nr. 1 de la 
Titlul VII, art 296_4 alin. (1) lit. m), ari. 
296_15 lit. g). art. 296_21 alin. (2); 
introduce lit. e_l) la art. 24 alin. (11), art. 
29_î. lit e) la art. 48 alin. (4). lit. i_l) la 
art. 55 alin. (2), lit. g_l) şi g_2) la art. 55 
alin. (4). alin. (6) la art 55. alin. (3) şi (4) 
la art 72. alin. (5) la art. 73, lit g) şi h) la 
art. 78 alin. (1). lit. e) la art. 112_1. alin. 
(4_l) şi (4_2) la art. 1Î2_2, alin. (6_!) - 
(6_5) la art 206_7. alin. (3J) şi (3J) la 
art. 206_22, alin. (4_2) la art. 206_54, 
alin. (13_1) la art 206_69, lit. v) la ari. 
22I_3 alin. (2). lit m_l) la art 296_4 alin. 
(1). lit g_l) şig_2) la art 296_Î5: 
abrogă art. 21 alin. (3) lit. b). art. 48 alin. 
(5) lit. c), art. 56 alin. (7) lit. b)

105 modificări prin M. Of. nr. 310/29 mai 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

L. nr. 168/2013

106 modificări prin M. Of. nr. 442/19 iul. 2013 modifică art. 21 alin. (6) lit. b)L. nr. 235/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate 
ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European rezidenţi în România

107 modificări prin L. nr. 238/2013 M. Of. nr. 442/19 iul. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

modifică art. 251 alin. (8_1), art 283 alin.
(4)
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108 modificări prin O.G. nr. 16/2013 M, Of. nr. 490/2 aug. 2013
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare

aprobată prin L. nr. 371/2013

modifică art. 11 alin. (I_I) - (l_4). art.
27_l alin. (12), ari. 150 alin. (3). art. 153 
alin. (9) Ut. c), art. 153 alin. (9_1) Ut. b)-d). 
art. 153 alin. (9_2), art. 155 alin. (31) şi 
(34), art. 160 alin. (6). art. 206_54 alin.
(6), art. 208 alin. (2). art. 209 alin. (!) şi 
(3), art. 210 alin. (4). anexa nr. 1 de la 
titlul Vil, art. 296_19 alin. (2), art. 296_21 
alin. (1) Ul.j), ari. 296_22 alin. (4); 
introduce Ut. a_2) la art. 20_1 alin. (4). o 
nouă liniuţă la art. 124_20 Ut- a) 
paragraful (iii), Ut. z) la art. 124_26. Ut. g) 
la art. 140 alin. (2), alin. (9_3) şi (9_4) la 
art. 153, Ut. e) şij) la art. 160 alin. (2), Ut. 
c) la art. 206_69 alin. (15). Ut. f) - k) la art. 
207, Ut. d) la art. 211:

M. Of. nr. 816/21 dec. 2013

completează anexa de la titlul 11: 
abrogă art. 58_1 :
înlocuieşte anexa nr. 2 de la titlul Vil

109 modificări prin O.G. nr. 28/2013 M. Of. nr. 553/30 aug. 2013 modifică art. 160 alin. (2) Ut. e), art. 208 
alin. (2), art. 209 alin. (!) şi (3), art. 210 
alin. (3). art. 211, art. 213; 
introduce Ut. l) la art. 207, alin. (3) la art. 
214;
completează anexa nr. 2 de la titlul Vil

Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
M. Of. nr. 355/14 mai 2014aprobată cu modificări şi L. nr. 69/2014 

completări prin

110 modificări prin O.U.G. nr. 88/2013 M. Of. nr. 593/20 sep. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu 
organismele internaţionale, precum şl pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr, 25/2014

modifică art. 296_19 alin. (2). titlul cap. 11 
al titlului IX_2. art. 296_23 alin. (1) şi (3). 
art. 296_24 alin. (1), (4) şi (9). art. 296_25 
alin. (2) şi (4), art. 296_28, art. 296_29 
alin. (6):
introduce art. 64_1, alin. (7_1) la art. 84, 
Ut. i) la art. 296__2l. alin. (2_1) şi (2_2) la 
ari. 296_22. alin. (4_1) şi (4_2) la ari. 
296_24, alin. (10) la ari. 296_24, alin. 
(2_2) la art. 296_25, alin. (4_1) la art. 
296_25;
abrogă art. 296_27 alin. (1) Ut. a), art. 
296_29 alin. (1)

M. Of. nr. 205/24 mar. 2014

111 completat prin L. nr. 262/2013 M. Of. nr. 621/7 oct. 2013
Lege pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal

la 1 ianuarie 2014 introduce alin. (4_1) , 
(4_2) şi alin. (5_1) la art. 286
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112 modificări prin O.U.G. nr. 102/2013 modifică art. II alin. (I_!) - (1 _4), ari. 20 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii Ut. a), b) şi e). art. 20_] alin. (!) Ut. a) pct. 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
ftnanciar-fiscale

aprobată cu modificări prin L. nr, 11/2015

M. Of. nr. 703/15 nov. 2013

3, art. 20_I alin. (1) Ut. b) pcl. 5, ari. 21 
alin. (4) Ut. p), art. 23 alin. (2). ari. 34 
alin. (3), art. 36 alin. (4). art. 48 alin. (5)
Ut. g) şi k), art. 57 alin. (2), art. 62 alin. (3). 
art. 72 alin. (4), art. 73 alin. (2). art. 75 
alin. (1). art. 80 alin. (3). art. 82 alin. (3), 
art. 94 alin. (14). art. 1Î2_2 alin. (6) Ut. c). 
art. I12_6. art. 112_7 alin. (1) Ut. d), art. 
117 Ut. h) şij), art. 137 alin. (3) Ut. e). art. 
138 Ut. a) şi b), art. 142 alin. (1) Ut. c), art. 
143 alin. (1) Ut h) partea introductivă, art. 
147_2 alin. (1) Ut. a) şi b), art. 147_2 alin. 
(2). art. 148 alin. (1) Ui. c). art. 148 alin. 
(2), art. 149 alin. (4) Ut. a) pct. 1, art. 149 
alin. (4) Ut. d) pct. 2, art. 153 alin. (1) 
partea introductivă, art. 218, art. 221 _3 
alin. (3) Ut. a), anexa nr. 1 de la titlul VII, 
art. 253 alin. (5__1);
introduce Ut. i) la art. 2 alin. (1), alin. (3) 
la art. 16. Ui. b) la art. 20, alin. (l_î). alin. 
(3_1) şi (3_2) la art. 31, alin. (13_1) la art. 
34, alin. (3) la art. 35. alin.(2_2.l) la art. 
62, alin. (3_l) la art. 64_1, alin. (l_î) la 
art. 75, ari. 84_1. art. 88_i, alin. (2_1) la 
ari. 90. Ut. a_l) la art. 112_1, Ut. h) - j) la 
art. 112_7 alin. (!), alin. (1_1) la art. 
1!2_7. alin. (9) la art. 177, alin. (4_3) şi 
(4_4) la art. 206_54, alin. (13 J2) şi (13_3) 
la art. 206_69. Ut. c_l) şi qj) la art.
221J alin. (2), titlul IXJ cu an. 296_33 - 
296 36:

M, Of. nr. 24/13 ian, 2015

abrogă art. 62 alin. (2_6), art. 73 alin. (3). 
art. 148 alin. (3), art. 149 alin. (4_1), art. 
296_25 alin. (2_2);
în cadrul titlului IU sintagma "direcpile 
generale ale finanţelor publice judeţene, 
re.spectiv a municipiului Bucureşti" se 
înlocuieşte cu sintagma "direcţiile generale 
regionale ale finanţelor publice"

113 modificări prin L. nr. 303/2013 M. Of. nr. 709/19 nov. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

aprobă O.U.G. nr. 117/2010şi modifică 
anexa nr. 1 la titlul VII

114 rectificare M. Of. nr. 743/2 dec. 2013 rectifică art. 20 Ut. h), art. 20_1 alin. (1) Ut. 
a) pct. 3, art. 20_1 alin. (1) Ut. b) pct. 5, 
art. 117 Ut. h) pct. 4, art. 147_2 alin. (1)
Ut.a) art. 153 alin. (1) partea introductivă

RECTIFICARE
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115 modificări prin O.U.G. nr. 111/2013 M. Of. nr. 809/19 dec. 2013
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
fiscale şi pentru modificarea unor acte normative

aprobată prin L. nr. 46/2015

modifică art. }34_2 alin. (3) - (6). art. 145 
alin. art. 146 alin. (I) Ut. a), ari.
Î56_3 alin. (II). (11J). (12) şi (13): 
abrogă art. 134_2alin. (11); 
prevederile anexei nr. 1 de la titlul Vil. 
a.stfel cum au fost modificate prin O. U.G. 
nr. 102/2013, se aplică începând cu data de 
1 aprilie 2014

M. Of. nr. 184/18 mar. 2015

116 modificări prin L. nr. 371/2013 M. Of. nr. 816/21 dec. 2013 aprobă O.G. nr. 16/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2013 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

117 modificări prin O.U.G. nr. 8/2014 M. Of. nr. 151/28 feb. 2014 modifică art. 20 Ut. e), art. 118 alin. (1) - 
(3), art. 125_2 alin. (3) lit. b). art. 152J. 
art. 153 alin. (4), art. 206j4 alin. (!) Ut. 
b), ari. 206_28 alin. (11). art. 206_69 alin. 
(13_2). art. 207 Ut. i) şi!). art. 208 alin. (2), 
anexa nr. 2 de la titlul Vil; 
introduce alin. (2_1) la art. 74. pcl. 26_1 la 
art. 125_1 alin. (1). lit. h) la art. 133 alin. 
(5), alin. (4_1) la art. 147_3. art. 152_5, 
alin. (4_1) la art. 153, alin. (11) la art. 
206_7. ari. 206_72. alin. (4) la art. 209; 
abrogă art. 133 alin. (5) lit. e) pct. 9-11

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

M. Of. nr. 529/16 iul. 2015aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2015

118 modificări prin H.G. nr. 196/2014
Hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimate în 
echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

M. Of. nr. 208/24 mar. 2014 modifică anexa nr. 6 de la titlul Vil

119 completat prin M. Of. nr. 241/4 apr. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 176 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată prin L. nr. 63/2015

O.U.G. nr. 14/2014 introduce alin. (6) şi (7) la art. 176 .

M. Of. nr. 220/1 apr. 2015

120 modificări prin O.U.G. nr. 19/2014 M. Of. nr. 308/25 apr. 2014 introduce art. 19_4; 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii abrogă art. 19_2 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 144/26 feb. 2015aprobată prin L.nr. 15/2015

121 modificări prin L. nr. 69/2014 M.Of. nr. 355/14 mai 2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.G. nr. 28/2013 şi modifică art. 
160 alin. (2) Iii. e) partea introductivă, art. 
207 lit.j) şi k). art. 208 alin. (2). art. 209 
alin. (1) Ut. a) şi b). art. 209 alin. (3) partea 
introductivă, art. 210 alin. (1). art. 211, art. 
213 alin. (2), art. 214 alin. (3); 
introduce lit. a_l) şi a_2) la art. 209 alin. 
(1), alin. (5) la art. 209

122 modificări prin O.U.G. nr. 46/2014 modifică ari. 57 alin. (2) Ut. a), art. 69: 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii introduce art. 56_1, alin. (2_1) la ari. 60, 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

respinsă prin L. nr. 61/2017 • M. Of. nr. 266/14 apr. 2017

M. Of. nr. 475/27 iun. 2014

art. 60_1, art. 69_1, art. 69_2
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123 modificări prin M. Of. nr. 687/19 sep. 2014 
Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal a_3)

modifică art. 296_I8 aţin. (2) Ui. a_l) -L. nr. 123/2014

1» admisă excepţie D.C.C. nr. 681/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 889/8 dec. 2014 constată că prevederile art. 55 alin. (4) Ut. 
k_}) sunt constituţionale în măsura în care 
se interpretează că nu sunt venituri 
impozabile, în înţelesul impozitului pe 
venit, veniturile realizate în mod individual 
din exercitarea unei profesii libere de către 
persoanele cu handicap grav sau accentuai

Decizia nr. 681 din 13 noiembrie 2014 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k_1) 
din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

125 modificări prin O.U.G. nr. 80/2014 modifică art. 48 denumirea marginală şi 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (l). (8) şi (9), art. 49 alin. (6) şi (8), 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

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

M. Of. nr. 906/12 dec. 2014

art. 50 alin. (4). art. 51 denumirea 
marginală şi alin. (2), art. 52 alin. (4) Ut. 
a), art. 53 alin. (2). art. 62 alin. (3), art. 
62_2 alin. (1) şi (6). art. 62 3 alin. (3), art. 
63 alin. (4), art. 77 alin. (3) şi (5). art. 82 
alin. (2) lit. b). art. Î52_4 alin. (9) şi (IO), 
art. 152_5 alin. (9) şi (10), art. 183 alin. (7) 
şi (7_1). art. 153 alin. (9) lit. c), art. 153 
alin. (9_1) partea introductivă şi Ut. a), art. 
160 alin. (2) Ut. e). art. 176 alin. (1) şi (6), 
art. 177 alin. (2) - (4), art. 206_23 alin. (3). 
art. 208 alin. (1), art. 215 alin. (2). art.
296J1 alin. (!) lit. e):

aprobată prin L. nr. 77/2015

introduce alin. (9) la ari. 62_1. alin. (6) la 
art. 73. alin. (3) la art. 78. pct. 26_2 la art. 
125_! alin. (1), alin. (13) la art. 152_5. Ut. 
h) la art. 153 alin. (9). lit. e) la art. 153 
alin. (9_1). alin. (î_l). (1_2) şi alin. (8) la 
art. 176, alin. (3_1) la art. 177, alin. (I_l) 
la art. 206_26;

abrogă art. 218. anexa nr. 6 de la titlul VII:

înlocuieşte anexele nr. 1 şi 2 de la titlul Vil

126 modificări prin O.U.G. nr. 92/2014 M. Of. nr. 957/30 dec. 2014 modifică art. 75 alin. (2). art. 76, art. 77 
alin. (2) şi (4), art. 115 alin. (1) lit.p), art. 
116 alin. (1) lit. c);
introduce alin. (7), (8) şi (9) la art. 77, alin. 
(3) la art. 93; 
abrogă art. 151

Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 124/2015 
completări prin

M, Of. nr. 407/9 iun. 2015

127 modificări prin M. Of. nr. 24/13 ian. 2015 aprobă O.U.G. nr. 103/2013 şi modifică 
art. 296 35

L. nr. 11/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale

128 rectificare M. Of. nr. 33/15 ian. 2015 rectifică ari. 116 alin. (2) lit. c)
RECTIFICARE
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129 admisă excepţie D.C.C. nr. 662/2014 
de neconst. prin

M. Of. nr. 47/20 ian. 2015 dispoziţiile arf. 77alin. (6) teza finală 
sunt constituţionale în măsura în care legea 
nu îl obliga pe cumpărătorul adjudecatar 
să facă dovada plăţii impozitului datorat de 
înstrăinăforul debitor pentru a-şi putea 
înscrie în cartea funciară dreptul său de 
proprietate

Decizia nr, 662 din 11 noiembrie 2014 referitoare ia excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77__1 alin. (6) teza 
finală din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

130 modificări prin O.G. nr. 4/2015 M. Of. nr. 74/28 ian. 2015
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal 

aprobată prin L. nr. 178/2015

modifică art. 11 alin. (I_3) partea 
introductivă, art. II alin. (1_4). art. 68_1. 
ari. I5J_2 alin. (4) partea introductivă, art. 
J5J_2 alin. (7). art. 153 alin. (5) Iii. a), arf. 
154 alin. (4) Ut. b) pct. 1. art. Î55_l alin. 
(1), art. }56_3 alin. (10) partea 
introductivă:
introduce an. 46_I. art. 55_I. art. 71_1, 
alin. (}_I) la art. 82, alin. (20) şi (21) la 
art. 94, art. 150_1, cop î_î cu art. 296_20: 
abrogă art. 55 alin. (4) Ut. k_î)

M. Of. nr. 481/1 iul. 2015

completat prin O.U.G. nr. 2/2015 M. Of. nr. 176/13 mar. 2015 introduce alin. (2_]) la art. 263131

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri

aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015 M, Of. nr. 480/1 iul, 2015

132 completat prin L.nr. 54/2015 M. Of. nr. 198/25 mar. 2015
Lege pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal

introduce alin. (7) - (9) la art. 73

133 modificări prin O.U.G. nr. 6/2015 M. Of. nr. 250/14 apr. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 187/2015 
completări prin

modifică art. 77_1 alin. (6). art. 83 alin. (3) 
Ut. c), art. 140 alin. (2) Ut. g); 
introduce alin. (7_I) la art. 82, alin. (22) şi 
(23) la art. 94, art. 1 J6_l, art. 1 }6_2. Ut. h) 
la art. 140 alin. (2)

M. Of. nr. 499/7 iul. 2015

134 modificări prin L. nr. 124/2015 M. Of. nr. 407/9 iun. 2015 aprobă O.U.G. nr. 92/2014 şi modifică art. 
75 alin. (2), art. 77 alin. (2), alin. (3) şi (4), 
art. 77 alin. (7)-(9):
introduce alin. (10) şl (11) la art. 77, alin. 
(1_2) la art. 83

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 
şi modificarea unor acte normative

135 modificări prin L. nr. 178/2015 M. Of. nr. 481/1 iul. 2015 aprobă O.G. nr. 4/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal

136 modificări prin L.nr. 187/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţâ»a Guvernului 
nr. 6/2015 pentru modificarea şi completatjeaTil^egii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 499/7 iul. 2015 aprobă O.U.G. nr. 6/2015 şi modifică art. 7 
alin. (1) pct. 4, art. 11 alin. (1). art. 127 
alin. (4)-(6), art. 140 alin. (2) Ut. h), ari.
206JO alin. (2), art. 206_10 alin. (3) şi (4); 
introduce alin. (3) la art. 11, alin. (2_1)- 
(2_3) la art. 206_10: 
abrogă art. 7 alin. (!) pct. 2.1 şi 2.2

l

r . •
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137 abrogat prin M. Of. nr. 688/10 sep. 2015L. nr. 227/2015 
Lege privind Codul fiscal

la I ianuarie 2016

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

138 modificări prin O.U.G. nr. 51/2015 M. Of. nr. 823/4 nov. 2015 introduce pct. 35 şi 36 Ia art. 7 alin. (1)
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru realizarea 
de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

M, Of. nr. 348/6 mai 2016aprobată cu modificări şi L, nr. 79/2016 
completări prin

139 modificări prin 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

L. nr. 61/2017 respinge O.U.G. nr. 46/2014
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 50/1991

Lege privind autorizarea executării iucrărilor de construcţii
(V. D.C.S.J. nr. VII/2000 (art. 23, 26, 30) - M. Of. nr. 84/19 feb. 2001)

M. Of. nr. 163/7 aug. 1991

M. Of. nr. 933/13 oct. 20041 republicare cu 
renumerotare Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 1152/6 dec. 2004O.U.G. nr. 122/2004
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării iucrărilor de 
construcţii

aprobată cu modificări şi L. nr. 119/2005 
completări prin

2 modificări prin modifică art.4

M. Of. nr. 412/16 mai 2005

M.Of. nr. 412/16 mai 2005 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. J 22/2004 şi modifică art. 4 Ut. a) pcî. 2, 
art. 4 Ut. c) pct. 2, art. 4 Ut. d), art. 4 Ut. e) 
pct. 2, art. 4 Ut.fi pct. 2. art. 7 alin. (9) şi 
(10). ari. 12 alin. (2), art. 45 alin. (3): 
introduce pct. 3 la Ut. c) a art. 4. pct. 3 la 

Ut. fi a art. 4

3 modificări prin L. nr. 119/2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 238/16 mar. 2006 modifică art. 4 Ut. c) pct. 3, art. 10 Ut. a), 
art. 15 lit.fi. art. 26 alin. (2). art. 34 alin. 
(6), art. 37 alin. (2), art. 45 alin. (6); 
introduce alin. (3) la art. 5; 
abrogă art. 46

L. nr. 52/2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

4 modificări prin

M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 modifică art.24 alin.(1) lit.b) , art.27 
alin.(l) şi (5), art.32 alin.(4). art.33

5 modificări prin L. nr. 376/2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 303/7 mai 2007 modifică art. 11 alin. (1) Ut. b)L. nr. 117/2007
Lege pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

6 modificări prin

M.Of. nr. 371/15 mai 2008 modifică ari. 4 Ut. fi pct. 3;^modificări prin L. nr. 101/2008
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii introduce pct. 4 la art. 4 Ut.fi, alin. (1_1) 

la art. 7. lit. d_l) la art. 10
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M. Of. nr. 847/16 dec. 2008modificări prin O.U.G. nr. 214/20086 la dala de 14 feb. 2009, modifică an. 1
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (1). ort. 2 alin. (!) şi (2). modifică art. 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

2 partea introductivă şi Ut. a), b). c), e) şi 
f). art. 5. art. 6 alin. (I), art. 6 alin. (4). art. 
7 alin. (1). (2). (14). (15) şi (16), art. 9 alin. 
(1) partea introductivă, art. 11 alin. (1) 
partea introductivă şi lit. h), art. 22. art. 26 
alin. (1) lit. b) şi h), ari. 27 alin. (3). art. 42 
alin. (2), anexele nr. 1 şi 2:

M. Of. nr. 493/16 iul. 2009aprobată cu modificări şi L. nr. 261/2009 
completări prin

introduce alin. (2_]) la art. 2, alin. (2). (3) 
şi (4) la art. 4, alin. (1_1) la art. 6, an. 6_1. 
alin. (IJ). (IJ). (2J). (2_2). (2_3). 
(Î5_I). (15_2). (15 J). (21). (22) şi (23) la 
art. 7, alin. (6) la art. 26. art. 30_1, art. 
43_l. art. 43_2. alin. (3_1) la art. 45:

abrogă art. 10 lit. c), art. 26 alin. (1) lit. m). 
art. 27 alin. (6). art. 45 alin. (1) lit. b):

înlocuieşte, în tot cuprin.^ul legii, termenul 
"Proiect", din sintagmele "Proiectpentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii". "Proiect de organizare a 
execuţiei lucrărilor" şi "Proiectpentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
desfiinţare", cu termenul "Documentaţie 
tehnică - D.T.". abrevierile "P.A.C.". 
"P.O.E." şi "P.A.D." cu abrevierile 
"D.T.A.C.". "D.T.O.E."şi "D.T.A.D.". 
sintagma "oficiul judeţean de cadastru, 
geodezie şi cartografie" cu sintagma 
"o ficiul de cadastiv şi publicitate 
imobiliară teritorial"

M. Of. nr. 3/5 ian. 20099 modificări prin O.U.G. nr. 22812008 modifică art. 43:
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor abrogă art. 4 alin. (4) 
acte normative

respinsă prin L. nr. 9/2013 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013
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10 modificări prin L. nr. 261/2009 M. Of. nr. 493/16 iul. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

la dala de 17 ocf. 2009. aprobă cu 
modificări şi completări O.U.G. nr. 
214/2008 şi modifică ari. 2 alin. (2) şi alin. 
(2_1). art. 3, art. 4 Ut. a) pct. 2. lil. cj pct. 2 
şi Ut. e) partea introductivă, art. 4 alin. (2), 
art. 5, art. 6 alin. (! '), (l_l), (4) şi (6). art. 1 
alin. (I) Ut. b), d)şi f), alin. (î_2), alin. (3), 
alin. (9). alin. (10), alin. (15_2). alin. (16). 
alin. (20) şi alin. (21). art. 9 alin. (1) partea 
introductivă, art. 11 alin. (1) Ut. h). art. 24 
alin. (2), art. 26 alin. (1) Ut. g) şi h) şi alin. 
(2), art. 27 alin. (4), art. 33 alin. (1). art. 34 
alin. (1). (3). (4), (6) şi (7). art. 35 alin. (2), 
art. 40 alin. (3). art. 42 alin. (2). art. 43. 
art. 45 alin. (3). alin. (3_1) şi alin. (6). 
anexa nr. 1. anexa nr. 2: 
introduce Ut. a_l)-a_3) la art. 2 alin. (4), 
alin. (5) la art. 4, alin. (3_1), (16_1) şi 
(20_1) la art. 7. alin. (3) la art. 8. Ut. m) la 
art. 11 alin. (1). lil. d) la art. 24 alin. (1).
Ut. h_l) la art. 26 alin. (1). alin. (I_l) la 
art. 45. art. 47_1;
abrogă art. 4 Ut. f.art. 4 alin. (4). art. 7 
alin. (1) Ut. e), art. 30_1: 
înlocuieşte, în tot cuprin.sul legii, sintagma 
"verificator tehnic" cu sintagma 
"verificator de proiecte"

O.U.G. nr. 85/2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2013 
completări prin

M. Of. nr. 716/11 oct. 201111 modificări prin modifică art. 3 alin. (1) lil. e); 
abrogă art. 4 alin. (5)

M. Of. nr. 199/9 apr. 2013

M. Of. nr. 870/9 dec. 201112 modificări prin L. nr. 269/2011 modifică art. 7 alin. (9)
Lege pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 486/16 iul. 201213 completat prin L. nr. 125/2012 aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 
6/2010 şi introduce alin. (24) la art. 7Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind 
auditul de siguranţă rutieră

L.nr. 133/2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

M. Of. nr. 506/24 Iul. 20121“ modificări prin modifică ari. 23 alin. (3)

M.Of. nr. 680/1 oct. 2012
Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice

15 modificări prin L. nr. 154/2012 modifică art. 4 alin. (1) Ut. c) pct. 3 şl alin.
(3):
introduce alin. (2_1) la art. 4
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16 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codui penal

la dala de 1 februarie 2014. modifică art. 
24. ari. 26 alin. (1) Hi. a) şi b); 
abrogă ari. 25

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

17 modificări prin L. nr. 9/2013 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuiui 
nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

respinge O.V.G. nr. 228/2008

16 modificări prin M. Of. nr. 199/9 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

aprobă O.U.G. nr. 85/2011 şi modifică art. 
4 alin. (2);
introduce alin. (6) la art. 4;
abrogă modificarea referitoare la art. 3
alin. (1) Ut. e)

L. nr. 81/2013

19 modificări prin L. nr. 127/2013 M.Of. nr. 246/29 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

modifică art. 37 alin.(5)

20 modificări prin L. nr. 255/2013 M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

modifică, la 1 februarie 2014. art. 32 alin.
(4):
introduce art. 24 1

M. Of. nr. 353/14 mai 201421 modificări prin modifică art. 26 alin. (2) liniula a patra. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii anexa nr. 2; 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

aprobată cu modificări şi L. nr. 197/2016 
completări prin

O.U.G. nr. 22/2014

introduce art. 7_1. Ut. e_l) la art. 26 alin.
0)M. Of. nr. 874/1 nov. 2016

M. Of. nr. 469/26 iun. 2014
Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

22 modificări prin L. nr. 82/2014 modifică art. 31

O.U.G. nr. 41/2015
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

M. Of. nr. 733/30 sep. 2015 introduce Ut. a_l) la art. 4 alin. (1)23 completat prin

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

24 rnodificări prin M. Of. nr. 204/18 mar. 2016 modifică art. 29 alin. (3) şi art. 43 Ut. b):O.U.G. nr. 7/2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea 
implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 241/2016 
completări prin

introduce Ut. d_l) la art. 7 alin. (1). alin. 
OJh OJ)- (5J).(5_2). (16J) la art. 7. 
Ut. c) art. 7 alin. (20). alin. (25) la art. 7. 
alin. (1_1) şi (3_1) la art. 27. alin. (2_î) şi 
(2_2) la art. 28

M. Of. nr. 974/6 dec. 2016
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L. nr. 53/2016 M. Of. nr. 245/1 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

25 modificări prin modifică ari. 3 alin. (1) Ut. b). art. 4 alin.
(]) Ut. a) pct. 2. art. 4 alin. (!) partea 
introductivă a Ut. e), art. 26 alin. (2) liniuţa 
a şaptea, art. 27 alin. (3) şi (4); 
introduce Ut. n) la alin. (1) al art. 26

modificări prin L. nr. 148/2016 M. Of. nr. 534/15 iul. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 6 alin. (1) partea introductivă, 
art. 6 alin. (2), art. 43 Ut. a) şi definiţia 
..construcţii speciale" de la anexa nr. 2:

introduce alin. (3) la art. î. alin. (2_}) şi 
(3_1) la art. 6, alin. (Î3_Î) şi (21 _1) la art. 
7, Ut. b_l) la art. 7 alin. (20), alin. (21 _}) 
la art. 7 şi alin. (2_})-(2_3) la art. 11

L. nr. 159/2016 M. Of. nr. 559/25 iul. 201627 modificări prin modifică art. 11 alin. (2): 
introduce alin.(3_l) la art. 2. art. 7_2: 
completează anexa nr. 2

Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice

M. Of. nr. 874/1 nov. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

28 modificări prin L. nr. 197/2016 modifică art. 3 alin. (1) Ut. b), art. 4 alin. 
(1) Ut. c) şi art. 6 alin. (6) Ut. c), art. 7_1, 
ari. 26 alin. (1) Ut. e_l). art. 26 alin. (2) 
liniuţa a patra. art. 37 alin. (5); 
modifică şi completează anexa nr. 2;

introduce alin. (1 _2) la art. 6 şi alin. (l_6) 
la art. 7, Ut. n) la art. 11 alin. (1), alin. 
(2_1) şi (2_2) la art. 37. alin. (6) la art. 37, 
alin. (2) la art. 41,

abrogă art. 4 alin. (2) şi (3)

M. Of. nr. 964/29 nov. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de eficientizare a 
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

aprobată cu modificări şi L. nr. 205/2019 
completări prin

O.U.G. nr. 83/201629 completat prin introduce alin. (15_4) la art. 7

M. Of. nr. 910/11 nov. 2019

M. Of. nr. 974/6 dec. 201630 modificări prin L. nr. 241/2016 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 7/2016 şi modifică art. 7 alin. (1_4)Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea 
implementării proiectelor de infrastructură, transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

Cr
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3^ modificări prin O.U.G. nr. 100/2016 M. Of. nr. 1052/27 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

respinsă prin L.nr. 86/2017

modifică ari. 2 alin. (2_1), arî. 2 alin. (4) 
partea introductivă, ari. 2 alin. (4) Ut. a_l). 
ari. 3 alin. (1) Ut. c). art. 3 alin. (2). art. 4 
alin. (}) Ut. a), art. 4 alin. (1) Ut. e) pct. 2, 
art. 7 alin. (!) Ut. c). d) şi f), art. 7 alin.
(2) - (5), (5_1). (8) şi (21), art. 7 alin. (20), 
art. îl alin. (1) Ut. m), art. 1 î alin. (2). art. 
11 alin. (3), art. 12 alin. (1), art. 26 alin.
(1) . art. 27 alin. (2) - (4), art. 29 alin. (1) şi
(2) . art. 31, art. 37 alin. (4), art. 47: 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1;

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

introduce Ut. a_4) la art. 2 alin. (4), alin. 
(l_î) şi (1_2) la art. 5. alin. (3_2) la art. 6, 
alin. (5_3) la art. 7, alin. (8_1) la art. 7, 
alin. (20_2) - (20_5) la art. 7, art. 7_3, Ut., 
o) la art. 11 alin. (1), alin. (2_4) - (2_6) la 
art. 11, alin. (4) şi (5) la art. 23, alin. (4_1) 
la art. 27. alin. (2_1) la art. 29, alin. (1_1) 
la art. 37. anexa nr. 3;

abrogă art. 7 alin. (20_1). an. Salin. (3). 
art. 26 alin. (2) ;

denumirea ..Ministerul De2r\’oltării. 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ” se 
înlocuieşte cu denumirea ..Ministerul 
Dez\’oltării Regionale şi Administraţiei 
Publice

sintagma „ arhilect-şef se înlocuieşte cu 
sintagma.. arlntect-şef/urbanist-şef”, 
sintagma „documentaţie tehnica — D T." 
se înlocuieşte cu sintagma ,.proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construire/desfiinţare

32 modificări prin L. nr. 86/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum 
şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii

respinge O.U.G. nr. 100/2016

33 modificări prin O.U.G. nr. 40/2017 M. Of. nr. 440/14 iun. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

aprobată cu modificări prin L. nr. 273/2017

modifică art. 4 alin. (1) Ut. c) şi d)

M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017

34 modificări prin M. Of. nr. 491/28 iun. 2017L. nr. 147/2017
Lege pentru modificarea anexei nr, 2 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică anexa nr. 2
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L. nr. 273/201735 modificări prin M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

modifică ari. 4 alin. (î) Ut. c) şi d), ari. 7 
alin. (5) şi (8), anexa nr. 2;

introduce lit. o) la art. } 1 alin. (I). alin. 
(2J) la art. 11

35 completat prin M.Of. nr. 795/18 sep. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul construcţiilor 

aprobată cu modificări prin L. nr. 17/2019

O.U.G. nr. 84/2018 introduce alin. (2_3) la art. 37

M. Of. nr. 33/11 ian. 2019

L. nr. 292/2018 M.Of. nr. 1043/10 dec. 201837 modificări prin abrogă ari. 8 alin. (3)
Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului

38 modificări prin L. nr. 117/2019 M. Of. nr. 509/24 iun. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 39:
introduce lit. p) la art. 1 ] alin. (I)

39 modificări prin L. nr. 193/2019 M.Of. nr. 873/30 oct. 2019 modifică art. 6 alin. (!) lit. c), art. 6 alin.
(2) şi (2_}). art. 7 alin. (]) partea 
introductivă, art. 7 alin. (1) lit. b)şi f). alin. 
(1_6), alin. (3). alin. (6), alin. (7), alin.
(16), alin. (20) Ut. b). art. 10. art. 11, ari.
12 alin. (1), art. 14. art. 26 alin. (J) lit. 
h_l), an. 26 alin. (2) liniuţele a treia şi a 
şasea, art. 30, art. 38 alin. (2) şi art. 45 
alin. (1 _1):
introduce alin. (2_1) - (2_J) la art. 5. alin. 
(4) la art. 5, art. 5_1, lit. c_l) la aii. 6 alin. 
(1). alin. (2J) şi (2J) la art. 6. alin. (7) la 
art. 6, alin. (3_2) - (3_4) la art. 7. alin. 
(6_1) şi (6_2) la art. 7, art. (7 J) şi (7_2) la 
art. 7. alin. (16_3) - (16_5) la art. 7. lit. 
b_2) şi b_3) la art. 7 alin. (20). alin.
(20_2) - (20_7) la art. 7. alin. (21 _2) la art. 
7, alin. (4) la art. 8. art. 1 l_l. art. 15_1. lit. 
h_2) la art. 26 alin. (1), lit. o) la art. 26 
alin. (1), alin. (1_2) - (1 _4) la art. 45 şi 
alin. (7) la art. 45

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

‘*8 modificări prin L. nr. 7/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 8/8 ian. 2020 modifică art. 3 alin. (1) lit. c), art. 4 alin.
(1) lit. d). art. 6 alin. (1) lit. c). art. 7 alin. 
(1) partea introductivă, art. 7 alin. (16_4) ş. 
alin. (20) lit. a), ari. 12 alin. (1). art. 26 

alin. (1) lit. b) şi alin. (2) liniuţa a patra, 
art. 27 alin. (3) şi (4), art. 37 alin. (6) şi art. 
45 alin. (1) şi (1_3);
introduce alin. (l_l) la art. 1. lit. c_l) la 
art. 7 alin. (1), lit. d) - f) la art. 11 alin. (7) 
şi alin. (1_5) - (1_15) la art. 45; 
abrogă art. 11 alin. (1) lit. l) şi m)
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M.Of. nr. 610/10 iul. 2020 modifică art. 11 alin. (3)L.nr. 121/2020
Lege pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

‘’T modificări prin

L. nr. 149/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M.Of. nr. 658/24 iul. 2020 modifică anexa nr. 1; 
introduce alin. (20_8) la art. 7: 
completează anexa nr. 2

‘^2 modificări prin

modifică art. 24 IU. a) şi art. 26 alin. (1) Ut.L. nr. 171/2020 M.Of. nr. 730/12 aug. 2020 
Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea a) şi b) 
executării lucrărilor de construcţii

'•3 modificări prin

M.Of. nr. 1198/17 dec. 2021 introduce alin. (6) la art. 23completat prin L. nr. 303/2021
Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Pag. 8din 8Consiliul Legislativ - J martie 2022



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

L. nr. 50/1991

Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
(V. D.C.S.J. nr. VII/2000 (art. 23, 26, 30) - M. Of. nr. 84/19 feb. 2001)

M. Of. nr. 163/7 aug. 1991

M.Of. nr. 933/13 oct. 2004republicare cu 
renumerotare

1

Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 1152/6 dec. 2004
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

aprobată cu modificări şi L. nr. 119/2005 
completări prin

O.U.G. nr. 122/20042 modificări prin modifică art.4

M, Of, nr. 412/16 mai 2005

M. Of. nr. 412/16 mai 2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 122/2004 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 122/2004 şi modifică art. 4 Ut. a) pci. 2, 
art. 4 Ut. c) pct. 2, art. 4 Ui. d). art. 4 Ut. e) 
pct. 2, art. 4 Ut. f) pct. 2. art. 7 alin. (9) şi 
(10), art. 12 alin. (2), art. 45 alin. (3); 
introduce pct. 3 la Ut. c) a art. 4, pct. 3 la 

Ut. f) a art. 4

L. nr. 119/20053 modificări prin

L. nr. 52/2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 238/16 mar. 2006 modifică art. 4 Ut. c) pct. 3, art. 10 Ut. a), 
art. 15 Ut. f), art. 26 alin. (2), art. 34 alin. 
(6), art. 37 alin. (2). art. 45 alin. (6): 
introduce alin. (3) la art. 5; 
abrogă art. 46

modificări prin

M. Of. nr. 846/13 oct. 2006 modifică art.24 aUn.(l) lit.b) , art.27 
alin.(l) şi (5). art.32 alin.(4). art.33

5 modificări prin L. nr. 376/2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr. 117/2007 M. Of. nr. 303/7 mai 2007
Lege pentru modificarea ari. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr, 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 11 alin. (!) Ut. b)6 modificări prin

M. Of. nr. 371/15 mai 2008L. nr. 101/2008 modifică art. 4 Ut. f) pct.3;modificări prin
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii introduce pct. 4 la art.4 Ut.f), alin. (1_1) 

la art. 7, lit. d_l) la art. 10
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M. Of, nr. 847/16 dec. 2008O.U.G. nr. 214/2008 Ia dala de 14 feb. 2009, modifică ari. 1 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (1). ari. 2 alin. (1) şi (2), modifică ari.

3 partea iniroduclivă şi iii. a), b). c). e) şi 
f). art. 5. art. 6 alin. (1), ari. 6 alin. (4). ari. 
7 alin. (1), (2). (14). (15) şi (16), art. 9 alin. 
(1) partea introductivă, art. 11 alin. (1) 
partea introductivă şi Ut. h), art. 22, art. 26 
alin. (1) Ut. b) şi h). art. 27 alin. (3), art. 42

modificări prin8

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

aprobată cu modificări şi L. nr, 261/2009 
completări prin

M. Of. nr. 493/16 iul, 2009

alin. (2). anexele nr. 1 şi 2;

introduce alin. (2_1) la art. 2, alin. (2), (3) 
şi (4) ta art. 4. alin. (1_1) la art. 6. art. 6_l, 
alin. (IJ). (IJ), (2J), (2_2). (2_3), 
(15J), (15_2). (15_3), (21). (22) şi (23) la 
art. 7, alin. (6) la art. 26. art. 30_1. art. 
43_1. art. 43_2, alin. (3_1) la art. 45;

abrogă art. 10 Ut. c), art. 26 alin. (1) Ut. m). 
art. 27 alin. (6). art. 45 alin. (1) Ut. b);

înlocuieşte, în tot cuprin.ml legii, tennenu! 
"Proiect", din sintagmele "Proiectpentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii". "Proiect de organizare a 
execuţiei lucrărilor" şi "Proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
desfiinţare", cu termenul "Documentaţie 
tehnică - D.T.". abrevierile "P.A.C.". 
"P.O.E." şi "P.A.D. " cu abrevierile 
"D.T.A.C.". "D.T.O.E."şi "D.T.A.D.". 
sintagma "oficiul judeţean de cadastru, 
geodezie şi cartografie" cu sintagma 
"oficiul de cadastru şi publicitate 
imobiliară teritorial"

O.U.G. nr. 228/2008 M. Of. nr. 3/5 ian. 20099 modificări prin modifică art. 43;
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor abrogă art. 4 alin. (4) 
acte normative 

respinsă prin L. nr. 9/2013 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013
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M. Of. nr. 493/16 iul. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr, 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

10 modificări prin L. nr. 261/2009 Ia data de 17 oct. 2009. aprobă cu 
modificări şi completări O.U.G. nr. 
214/2008 şi modifică art. 2 alin. (2) şi alin. 
(2_1), art. 3. art. 4 Ut. a) pct. 2. Ut. c) pct. 2 
şi Ut. e) partea introductivă, art. 4 alin. (2), 
art. 5, art. 6 alin. (1). (I_l). (4) şi (6), art. 7 
alin. (1) Ut. b), d)şi f). alin. (1_2). alin. (3), 
alin. (9). alin. (10). alin. (15_2). alin. (16). 
alin. (20) şi alin. (21). an. 9 alin. (1) partea 
introductivă, art. 11 alin. (1) Ut. b), art. 24 
alin. (2), art. 26 alin. (1) Ut. g) şi h) şi alin. 
(2), art. 27 alin. (4), art. 33 alin. (1). art. 34 
alin. (1). (3). (4). (6) şi (7), ari. 55 alin. (2), 
art. 40 alin. (3). art. 42 alin. (2). art. 43, 
art. 45 alin. (3), alin. (3_1) şi alin. (6), 
anexa nr. l, anexa nr. 2: 
introduce Ut. a_l)-a_3) la art. 2 alin. (4), 
alin. (5) la art. 4, alin. (3_1). (16_1) şi 
(20_1) la art. 7, alin. (3) la ari. 8, Ut. m) la 
art. 11 alin. (1). Ut. d) la art. 24 alin. (1).
Ut. h_l) la art. 26 alin. (1), alin. (1_1) la 
art. 45, art. 47_1:
abrogă art. 4 lit.f.art. 4 alin. (4), art. 7 
alin. (1) Ut. e), ari. 30_1: 
înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, sintagma 
"verificator tehnic" cu sintagma 
"verificator de proiecte"

M. Of. nr. 716/11 oct. 201111 modificări prin O.U.G. nr. 85/2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr, 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii 

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2013 
completări prin

modifică art. 3 alin. (1) Ut. e): 
abrogă art. 4 alin. (5)

M. Of. nr. 199/9 apr. 2013

M. Of. nr. 870/9 dec. 201112 modificări prin L. nr. 269/2011
Lege pentru modificarea alin. (9) al art.. 7 din Legea nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 7 alin. (9)

M. Of. nr. 486/16 iul. 2012L. nr. 125/2012 aprobă cu modificări şi completări O.G. nr. 
6/2010 şi introduce, alin. (24) la art. 7

13 completat prin
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind 
auditul de siguranţă rutieră

L. nr. 133/2012
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

M. Of. nr. 506/24 iul. 20121-1 modificări prin modifică art. 23 alin. (3)

i \

M. Of. nr. 6807fT oct. 2012
Lege privind regimul infrastaicturii reţelelsx’de comunicaţii 
electronice

L. nr. 154/2012 modifică art. 4 alin. (1) Ut. c) pct. 3 şi alin.13 modificări prin
(3);
introduce alin. (2_1) la ari. 4
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M. Of. nr. 757/12 nov. 2012îs modificări prin L. nr. 187/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr, 286/2009 privind 
Codul penal

Ia data de 1 febniarie 20Î4. modifică art. 
24. art. 26 alin. (1) Ut. a) şi b); 
abrogă art. 25

(V. Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun, 2014)

modificări prin M. Of. nr. 121/5 mar. 2013
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

17 L. nr. 9/2013 respinge O.U.G. nr. 228/2008

18 modificări prin M. Of. nr. 199/9 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr, 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L.nr. 81/2013 aprobă O.U.G. nr. 85/2011 şi modifică art. 
4 alin. (2);
introduce alin. (6) la ari. 4;
abrogă modificarea referitoare la art. S
alin. (1) Ut. e)

18 modificări prin L. nr. 127/2013 M. Of. nr. 246/29 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

modifică art. 37 alin.(5)

M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

20 modificări prin L. nr. 255/2013 modifică, la 1 februarie 2014, art. 32 alin.
(4):
introduce art. 24 1

21 modificări prin O.U.G. nr. 22/2014 M. Of. nr. 353/14 mai 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii anexa nr. 2; 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

M. Of, nr, 874/1 nov. 2016

modifica ari. 26 alin. (2) liniufa a patra.

introduce art. 7_1, Ut. e_}) la art. 26 alin.
0)aprobată cu modificări şi L. nr. 197/2016 

completări prin

22 modificări prin L. nr. 82/2014 M. Of. nr. 469/26 iun. 2014 modifică art. 31
Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

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

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

O.U.G. nr. 41/201523 completat prin introduce Ut. a__}) la art. 4 alin. (l)

M. Of, nr. 408/30 mai 2016

24 modificări prin O.U.G. nr. 7/2016 M. Of. nr. 204/18 mar. 2016 modifică art. 29 alin. (3) şi art. 43 Ut. b);
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea
implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de introduce Ut. d 1) la art 7 alin. (l), alin. 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor “
acte normative OJ)- OJ)’ 0J).(5_2). (I6_2) la art. 7. 

Ut. c) art. 7 alin. (20). alin. (25) la art. 7, 
alin. (1_J) şi (3_}) la art. 27, alin. (2_J) şi 
(2_2) la art. 28

aprobată cu modificări şi L. nr. 241/2016 
completări prin

M. Of. nr. 974/6 dec. 2016
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25 modificări prin U. Of. nr. 245/1 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr. 53/2016 modifică avi. S alin. (1) Iii. b). ari. 4 alin. 
(!) Iii. a) pcl. 2. ari. 4 alin. (!) parlea 
introductivă a Ut. e). art. 26 alin. (2) liniuţa 
a şaptea, art. 27 alin. (3) şi (4); 
introduce Ut. n) la alin. (I) al art. 26

^5 modificări prin L. nr. 148/2016 M. Of. nr. 534/15 iul. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr, 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 6 alin. (!) partea introductivă, 
art. 6 alin. (2), art. 43 Ut. a) şi definiţia 
„ construcţii speciale " de la anexa nr. 2;

introduce alin. (3) la art. I. alin. (2_IJ şi 
(3_i) la ari. 6, alin. (I3_î) şi (21 _I) la art. 
7, Ut. b__!) la art. 7 alin. (20). alin. (21 _1) 
la art. 7 şi alin. (2_l)-(2_3) la art. II

27 modificări prin L. nr. 159/2016 M. Of. nr. 559/25 iul. 2016
Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice

modifică art. îl alin. (2): 
introduce alin.(3_!) la art. 2. art. 7_2: 
completează anexa nr. 2

M. Of. nr. 874/1 nov. 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

28 modificări prin L. nr. 197/2016 modifică art. 3 alin. (l) Ut. b), art. 4 alin. 
(1) Ut. c) Şl art. 6 alin. (6) Hî. c). art. 7_}, 
ari. 26 alin. (1) Ut. e_î), art. 26 alin. (2) 
liniuţa a patra. art. 37 alin. (5): 
modifică şi completează anexa nr. 2:

introduce alin. (1_2) la art. 6 şi alin. (1 _6) 
la art. 7, Ut. n) la art. 11 alin. (1), alin. 
(2_!) şi (2_2) la art. 37, alin. (6) la art. 37, 
alin. (2) la art. 41,

abrogă art. 4 alin. (2) şi (3)

M. Of. nr. 964/29 nov. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de eficientizare a 
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 205/2019 
completări prin

O.U.G. nr. 83/201629 completat prin introduce alin. (15_4) la art. 7

M. Of, nr. 910/11 nov. 2019

M. Of. nr. 974/6 dec. 201630 modificări prin L. nr. 241/2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea 
implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 7/2016 şi modifică art. 7 alin. (1_4)
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31 modificări prin O.U.G. nr. 100/2016 M. Of. nr. 1052/27 dec. 2016 modifică art. 2 alin. (2_l). an. 2 alin. (4) 
partea introductivă, ari. 2 alin. (4) Ut. a_l). 
art. 3 alin. (1) Ut. c). art. 3 alin. (2). ari. 4 
alin. (!) Ut. a), art. 4 alin. (î) Ut. e) pct. 2. 
art. 7 alin. (1) Ut. c). d) şi f). art. 7 alin.
(2) - (5). (5J). (8) şi (21). art. 7 alin. (20), 
art. II alin. (!) Ut. m). art. 11 alin. (2), art. 
11 alin. (3), art. 12 alin. (1). art. 26 alin.
(1) , art. 27 alin. (2) - (4), art. 29 alin. (1) şi
(2) . ari. 31, art. 37 alin. (4). art. 47; 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. 1;

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr, 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii 

respinsă prin L. nr. 86/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017

introduce Ut. a_4) la art. 2 alin. (4). alin. 
(1_I) şi (1 _2) la art. 5. alin. (3_2) la ari. 6, 
alin. {5_3) la art. 7, alin. (8_1) la art. 7, 
alin. (20_2) - (20_5) la art. 7, art. 7_3, Ut. 
o) la art. 11 alin. (1), alin. (2_4) - (2_6) la 
art. 11. alin. (4) şi (5) la art. 23, alin. (4_1) 
la art. 27. alin. (2__l) la art. 29, alin. (1 _1) 
la art. 37. anexa nr. 3;

abrogă art. 7 alin. (20_1), art. 8 alin. (3). 
an. 26 alin. (2);

denumirea „Ministend Dezvoltării. 
Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ” se 
înlocuieşte cu denumirea ..Ministend 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice

sintagma „ arhitecl-şef se înlocuieşte cu 
sintagma „ arhitecl-şef/urhanist-şef, 
sintagma ..documentaţie tehnica — DT.” 
se înlocuieşte cu .Untagma ..proiectpentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construire/deşfiinţare

M. Of. nr. 313/2 mai 201732 modificări prin L. nr. 86/2017 respinge O.U.G. nr. 100/2016
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum 
şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii

M. Of. nr. 440/14 iun. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

aprobată cu modificări prin L. nr. 273/2017

O.U.G. nr. 40/201733 modificări prin modifică art. 4 alin. (1) Ut. c) şi d)

M. Of. nr. 1035/28 dec. 2017

L. nr. 147/2017
Lege pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 491/28 iun. 201734 modificări prin modifică anexa nr. 2
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35 modificări prin L. nr. 273/2017 M.Of. nr. 1035/28 dec. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

modifică art. 4 alin. (1) Ut. c) şi d), art. 7 
alin. (5) şi (8), anexa nr. 2;

introduce lit. o) la art. II alin. (1). alin. 
(2_4) la art. 11

introduce alin. (2_3) la art. 37M. Of. nr. 795/18 sep. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul construcţiilor 

aprobată cu modificări prin L. nr. 17/2019

35 completat prin O.U.G. nr. 84/2018

M. Of. nr. 33/11 ian. 2019

M. Of. nr. 1043/10 dec. 201837 modificări prin L.nr. 292/2018
Lege privind evaluarea Impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului

abrogă art. 8 alin. (3)

M. Of. nr. 509/24 iun. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr. 117/2019 modifică aii. 39:
introduce Ut. p) la art. II alin. (1)

38 modificări prin

M. Of. nr. 873/30 oct. 2019L. nr. 193/2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 6 alin. (1) lit. c), aii. 6 alin.
(2) şi (2_}), art. 7 alin. (}) partea 
introductivă, art. 7 alin. (!) Uf. h)şi f). alin. 
(I_6). alin. (3). alin. (6). alin. (7), alin.
(16). alin. (20) lit. b), art. 10. art. 11. art.
12 alin. (1). art. 14. art. 26 alin. (!) Ut. 
h_l), art. 26 alin. (2) liniuţele a treia şi a 
şasea, aii. 30. art. 38 alin. (2) şi art. 45 
alin. (1_1):
introduce alin. (2_1) - (2_3) la art. 5. alin. 
(4) la art. 5, art. 5_1. Ut. c_l) la art. 6 alin. 
(I). alin. (2_2) şi (2_3) la art. 6. alin. (7) la 
art. 6. alin. (3_2) - (3_4) Ia art. 7. alin. 
(6_1) şi (6_2) la art. 7, art. (7_1) şi (7_2) la 
art. 7. alin. (Î6_3) - (16_5) la aii. 7. Ut. 
b_2) şi b_3) la aii. 7 alin. (20), alin.
(20_2) - (20_7) la art. 7, alin. (21J) la art. 
7. alin. (4) la art. 8, art. I I_l. art. 15_1. lit. 
h_2) la art. 26 alin. (1). Ut. o) la art. 26 
alin. (1), alin. (î_2) - (1_4) la art. 45 şi 
alin. (7) la art. 45

39 modificări prin

M. Of. nr. 8/8 ian. 2020L. nr. 7/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii

modifică art. 3 alin. (1) Ut. c). art. 4 alin.
(1) Ut. d). art. 6 alin. (1) Ut. c). art. 7 alin. 
(1) partea introductivă, art. 7 alin. (I6_4) ş. 
alin. (20) Ut. a), art. 12 alin. (1). art. 26 

alin. (1) Ut. b) şi alin. (2) liniuţa a patra, 
art 27 alin. (3) şi (4), art. 37 alin. (6) şi art. 
45 alin. (1) şi (î_3);
introduce alin. (1_1) la art 1. Ut c_]) la 
art. 7 alin. (1), Ut. d) -f) la art 11 alin. (7) 
şi alin. (1 _5) - (1_15) la art. 45; 
abrogă art îl alin. (1) Ut. l) şi m)

“•o modificări prin
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L. nr. 121/2020
Lege pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

M. Of. nr. 610/10 iul. 2020modificări prin modifică art. lî alin. (3)

*^2 modificări prin L. nr. 149/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020 modifică anexa nr. 1; 
introduce alin. (20_8) la art. 7: 
completează anexa nr. 2

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr. 171/2020‘*3 modificări prin M. Of. nr. 730/12 aug. 2020
Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 24 lit. a) şi art. 26 alin. (I) Ut. 
a) şi b)

L. nr. 303/2021 M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021completat prin introduce alin. (6) la art. 23
Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii
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