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referitor Ia propunerea legislativă pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul 

înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate pentru 

familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a 

terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu scopul 

înlesnirii unor condiţii de trai şi activităţi agricole adecvate pentru 

familiile numeroase, prin intermediul unei impozitări durabile a 

terenurilor, guvernată de o politică de coeziune socială 

(b404/20.06.2022), transmisă de Secretarul General al Senatului cu 

adresa nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi înregistrată la Consiliul 

Legislativ cu nr. D770/28.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

în temeiul art. 2 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată 

şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Legislativ,
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

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

exclusiv completarea (n.n.: iar nu şi modificarea) Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în 

scopul reducerii progresive a impozitelor şi taxelor aplicate persoanelor 

care au în întreţinere copii, a reducerii riscului de sărăcire a familiilor 

numeroase şi pentru încurajarea dobândirii de terenuri destinate locuirii 

sau activităţilor economice.
i

2. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
3. Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte 

din categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art. 75 

alin. (1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată 

este Senatul.



4. Semnalăm că, în prezent, pe agenda Consiliului Legislativ se 

află în procedură de avizare mai multe propuneri legislative având ca 

obiect de reglementare modificarea şi/sau completarea Legii 

nr. 227/2015,
context, pentru sistematizare legislativă şi promovarea unor soluţii 

unitare, este recomandată dezbaterea concomitentă a acestor propuneri 

legislative, în vederea adoptării unui singur act normativ.
5. Apreciem că soluţiile legislative preconizate ar trebui 

reevaluate, în contextul în care reducerea progresivă a impozitului pe 

terenuri până la scutirea integrală de la obligaţia de plată, în raport de 

numărul de copii aflaţi în întreţinerea proprietarilor de terenuri, poate fi 
de natură a genera un tratament discriminatoriu în raport de un 

asemenea criteriu.
6. Referitor la titlu, pentru respectarea dispoziţiilor art. 41 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, potrivit căruia denumirea actului cuprinde 

..obiectul reglementării exprimat sintetic"", şi având în vedere natura 

intervenţiilor operate asupra actului de bază, acesta va fl reformulat, astfel:
.J^EGEpentru completarea Legii nr. 227/2015privind CodulfiscaF".

7. Potrivit normelor de tehnică legislativă, partea introductivă a 

art. I va fi redactată astfel:
..Art. 1. - Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 de 10 septembrie 2015, 
cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum 

urmează:"".
8. în acord cu uzanţele normative, partea dispozitivă a pct, 1 va fi 

redată după cum urmează:
„i. La articolul 453, după litera i) se introduce o nouă literă, Ut. j), 

cu următorul cuprins:"".
Pentru aceleaşi considerente, la pct. 2, propunem reformularea 

următoare:
„2. La articolul 465, după alineatul (8) se introduc trei noi 

alineate, alin. (8f - (8^), cu următorul cuprins:"".
9. La pct. 1 al art. I, referitor la norma preconizată pentru art. 453 

lit. j), propunem reanalizarea sintagmei „persoana care a dezvoltat 

relaţii similare celei dintre copil şi părinte”, aceasta neîndeplinind 

criteriile de claritate şi previzibilitate a normei juridice, prin utilizarea 

unei formulări echivoce, fără o consacrare legislativă la nivelul 

legislaţiei în materie.

modificările şi completările ulterioare. In acestcu
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De asemenea, în vederea menţinerii uniformităţii în redactarea 

actului de bază, este necesar ca sintagma definită să debuteze cu iniţială 

minusculă, să fie reprodusă cu caractere italice şi să fie urmată de 

semnul grafic „ - ”, în loc de două puncte.
Cu privire la trimiterea la veniturile ..prevăzute la art. 62 Ut. o), 

w) şi xy\ este de reanalizat dacă în această enumerare nu ar trebui 

inclusă, pentru identitate de raţiune, şi lit. o^).
10. în cuprinsul pct. 2, la norma propusă pentru art. 465 alin. (8^), 

pentru respectarea unui stil adecvat actelor normative, sugerăm ca 

sintagma ..pragul a de 6 ori salariu mmim brut per ţară" să fie înlocuită 

cu ..pragul a 6 salarii minime brute pe ţară".
Totodată, pentru considerente de tehnică legislativă, elementele 

enumerărilor vor fi marcate cu litere mici ale alfabetului românesc, 
urmate de o paranteză rotundă, în locul liniuţelor.

11. Semnalăm că după art. I urmează art. III, astfel încât se 

impune corectarea numerotării.
De asemenea, având în vedere art. 4 alin. (1) din Codul fiscal, 

conform căruia ''Prezentul cod se modifică şi se completează prin lege, 
care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în 

Monitorul Oficial al României, Partea I”, este necesară reformularea 

normei propuse, în sensul reconsiderării corespunzătoare a datei intrării 

în vigoare a legii.
în cuprinsul actualului art. III, care va deveni art. II, având în 

vedere faptul că acesta conţine dispoziţii proprii ale actului modificator, 
trimiterea corectă se va realiza la ..art. 465 alin. (8^ - (8^) din Legea 

nr. 227/2015privind Codulfiscal, cu modificările şi completările ulterioare"".
12. în ceea ce priveşte actualul art. IV (dispoziţia de republicare a 

Legii nr. 227/2015), precizăm că aceasta nu poate fi prevăzută în 

prezenta propunere legislativă, nefiind aprobate/respinse (prin lege), la 

momentul de faţă, toate ordonanţele modificatoare ale Codului fiscal, 
în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (4) din Legea nr. 24/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

p. PREş^mm
iTil ^

Flodn I©RDAeHE

Bucureşti
Nr. 857/21.07.2022
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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 alirt. (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 Oftcial 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 
Oftcial al României, Partea I şi a prevederilor pct. 26 care intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe în 
Monitorul Oficial al României, Partea l.(O.G. nr. 11/2022 - M. Of. nr. 97/31 ian. 2022)

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

D. nr. 718/2015

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 art. 495

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

3 modificări prin O.U.G. nr. 50/2015 M. Of. nr. 817/3 nov. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentnj 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. 356/2015 
completări prin

modifica art. 15 alin. (1) Ut. b). art.. 43 
alin. (2). ari. 47 Ut. c). art. 51 alin. (1). 
ari. 52 alin. (1). ari. 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. lOJ alin. (9). art. 125 alin.
(1) Ut. c). art. 137 alin. (2). art. 148 alin.
(4) Ut. b). art. 151 alin. (6), ari. 153 alin.
(2) , art. 157 alin. (2). ari. 183, art. 185 
alin. (2). art. 187 alin. (1) Ut.j). art. 187 
alin. (2). art. 193 alin. (2). art. 195 alin.
(2), art. 202. art. 204 alin. (2), art. 207 
alin. (4). art. 210 alin. (2). art. 212 alin. 
(2), art. 224 alin. (4) Ut. b). art. 470 alin. 
(7), art. 471 alin. (2) fi (3). art. 474 alin.
(7) Ut. a), art. 475 alin. (3) şi (5). art. 481 
alin. (2) Ut. a), art. 485 alin. (l) lit.J). art. 
494 alin. (6) şi (12). art. 495 Ut. a), b). c) şi

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

d):

introduce alin. (5) şi (6) la art. 51. alin. (8) 
la art. 133. Ut. d) la art. 141, Ut. g) la alin. 
(2) al ai1. 291, alin. (4_l) la art. 493;

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

<» modiftcări prin M. Of. nr. 923/1 Idee. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

O.U.G. nr. 57/2015 modifică art. 153 alin. (l) Ut. m). art. 160 
alin. (l). art. 168 alin. (9) şi art. 254



5 modificări prin L. nr. 358/2015 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifică ari. 80 alin. (2) Ut. d). ari. lOJ 
alin. (9), ari. 168 alin. (7). an. 224 alin.
(5) , ari. 263 lit. J). ari. 307 alin. (6). ari.
33 J alin. (2) Ut. g), ari. 360 alin. (6). ari.
361, an. 402 alin. (JO) şi (! l). an. 403 
alin. (2), an. 404 alin. (2) şi (5). ari. 406 
alin. (!) Ut. h). an. 409 alin. (2). an. 410 
alin. (I). an. 412 alin. (8). an. 432 alin. 
(]), an. 434. ari. 435 alin. (3). (4) şi alin. 
(9) Ut. a), an. 455 alin. (2) şi (4). art. 457 
alin. (3). an. 458 alin. (!) Ut. a), an. 460 
alin. (6), art. 461 alin. (6), (II) şi (12), ari. 
462 alin. (5). art. 463 alin. (2) şi (4). art. 
466 alin. (8) şi (9). art. 467 alin. (5): 
introduce Ut. g_J) la alin. (2) al an. 13, 
alin. (11) la art. 26. alin. (4) la ari. 223, 
alin. (7) la art. 331. Ut. e) la aUn.(6) al art.
362. alin. (4_1) şi (5_1) la art. 455. alin.
(6) la art. 462. alin. (4_1) şi (5^1) la art. 
463, alin. (2_l) la art. 465. alin. (6) la art.
467

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

aprobată cu completări prin L. nr. 124/2016

modifică art. 495 Ut. a)-c) şi e):

introduce art. 495 1

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

^ modificări prin IM. Of. nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şl a altor acte normative

L. nr. 57/2016 modifică art. 153 alin. (!) Ut. h), denumirea 
marginală a art. 162, art. 162, art. 168 
alin. (10)

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

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 41/2015 şi modifică art. 178 alin. (4). 
denumirea .'secţiunii a 10-a de la titlul V 
cap. IU. art. 180-183. ari. 456 alin. (1) 
lil.s), art. 464 alin. (1) Ut..';). art. 469 alin. 
(!) Ut. c). art. 476 alin. (1) Ut. h), art. 477 
alin. (7), art. 485 alin. (1) Ut. h). art. 495 
Ut. g):

introduce alin. (6_l)laart. 179

0 completat prin O.U.G. nr. 32/2016
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

M. Of. nr. 488/30 iun. 2016 introduce pcl. 3 la ari. 60 (se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii august 
2016) . Ut. e) la art. 111 alin. (2). alin.
(2J) - (2_9) la ari. UI. Ut. aj) la ari.
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 ,M. Of. nr. 685/5 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentai completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

aprobată cu completări prin L. nr. 26/2017

O.U.G. nr. 46/2016 introduce alin. (5) la ari. 456. alin. (5) la 
art. 464 şi alin. (5) la ari. 469

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



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

aprobată cu modificări prin L.nr. 82/2017

modifică art. 7pct. S9, aii. 11 alin. (6)-(9), 
aii. 22 alin. (I). art. 25 alin. (4) Ut. e). art. 
48 alin. (5). art. 81 alin. (1). art. 132. art. 
305 alin. (5), aii. 316 alin. (II) Ut. g). art. 
316 alin. (12) Ut. a), art. 317 alin. (l). (2), 
(8). (10) şi (îl), art. 325 alin. (3), aii. 456 
alin. (5) partea introductivă şi Ut. b). art. 
464 alin. (5) partea introductivă şi Ut. h) şi 
art. 469 alin. (5):
introduce alin. (5_î) şi (5_2) la art. 16, 
alin. (9) la art. 25. Ut. h) şi i) la art. 28 alin. 
(3), alin. (5_1) şi (5_2) la art. 48, Ut. o_l) 
la art. 62. alin. (4_1) la art. 68. Ut. t) la art. 
142, alin. (9_J) la art. 146, alin. (3_1) la 
art. 147, alin. (7_1) la art. 168. alin. (3_l) 
şi (3_2) la art. 169, alin. (9) la art. 190. 
alin. (2_1) la aii. 191, alin. (7_1) ia art. 
199. alin. (2_1) la aii. 200, alin. (7) la art. 
207, alin. (2_l) la aii. 208, alin. (5) la art. 
214. alin. (2_1) la aii. 215. lit.J) la art. 268 
alin. (9). alin. (5_1) la art. 305. art. 3!5_1 
şi lit.J) la art. 325 alin. (]): 
abrogă aii. 22 alin. (11). art. 316 alin. (11) 
Ut. h) 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
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

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

modifică art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1) Ut. 
a), art. 52 alin. (1). aii. 78 alin. (2) Ut. a) 
pct. iv). art. 111 alin. (1). art. 140, aii. 143 
alin. (2) şi (4). art. 144, art. 145 alin. (2). 
aii. 146 alin. (6) şi (8). art. 148 alin. (!)• 
(3), art. 149. aii. 160 alin. (3). art. 161 
alin. (2). art. 162 alin. (3), art. 170 alin.
(2). art. 171 alin. (3). art. 172 alin. (3). art. 
173, aii. 176 alin. (7). art. 177 alin. (3). 
art. 178 alin. (1). (3) şi (4) şi art. 179 alin.

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

0):
introduce art. 22_1. alin. (7) la art. 48, pct. 
4 la art. 60:
abrogă art. 51 alin. (1) Ut. b). art. 139 alin. 
(2) şi (3), art.. 157 alin. (3). aii. 176 alin. 
(5), art. 177 alin. (2), aii. 178 alin. (2) şi 
an. 179 alin. (6_l)

13 modificări prin L. nr. 2/2017 M. Of. nr. 36/12 ian. 2017
Lege pentru modiftcarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

modifică art. 100, art. 101 alin. (9), art. 
132 alin. (2), art. 153 alin. (2). art. 160 
denumirea marginală şi alin. (1), ari. 168 
alin. (9) şi art. 169 alin. (1) şi (6); 
introduce alin. (9_])-(9_3) la art. 168; 
abrogă art. 153 alin. (I) Ut. e) şi art. 169 
alin. (7)-(10)

14 modificări prin M. Of. nr. 79/30 ian. 2017O.U.G. nr. 9/2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şl 
completarea unor acte normative 

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

modifică aii. 8 şi art. 3_4 alin. (4); 
introduce Ut. r^l) la art. 76 alin. (2). Ut. () 
la art. 142, art. 8_1 şi alin. (5) la ari. 3_4

M. Of. nr. 403/29 mai 2017



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 lil.h_J) la art. 453

16 modificări prin L. nr. 61/2017 M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 abroga ari. 133 alin. (7) la data de I 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ianuarie 2018 
nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal

ir 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 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-ftscale

modifică art. 60pcl. 3 fi art. 423 alin. (3); 
introduce art. 448_1 şi 448_2

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

aprobă O.V.G. nr. 3/2017 şi modifică art. 
22 alin. (4). art. 25 alin. (4) lit. c). art. 48 
alin. (3). art. 53 alin. (!) Ut. e). art. 54. art. 
55 alin. (3). art. 76 alin. (4) Ut. t). art. 78 
alin. (2) lit. a), art. 125 alin. (1) ultima teză 
şi alin. (7), art. 139 alin. (1) lit. o), art. J55 
alin. (1) Ut. d). art. 169 alin. (1) Ui. c). art. 
169 alin. (3) - (3_2). art. 171 denumirea 
marginală şi alin. (2). art. 174 alin. (1) Ut. 
d). art. 179 alin. (!) lit. c). art. 281 alin. (!) 
şi (8). art. 286 alin. (1) Ut. c). art. 287 lit. 
d). art. 316 alin. (8). alin. (9). alin. (11) Ut. 
h). alin. (12) partea introductivă şi lit. e). 
art. 336pct. 4. art. 342 alin. (!) şi (2), art. 
359, art. 369 alin. (5). art. 371 alin. (I). 
art. 374 alin. (2). art. 377 alin. (3) şi (4). 
art. 379 alin. (1), art. 380 partea 
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 VIII: 
introduce lit. k) la art. 13 alin. (2), alin. (2) 
la art. 47. alin. (8) la ari. 48, alin. (5_1) la 
art. 107, Ut. a_2) şi a_3) la art. 114 alin.
(2). alin. (IJ) la art. 115. alin. (SJ) la 
ari. 125. lit. e) la art. 169 alin. (1). alin.
(13) la art. 342, alin. (3) şi (4) la art. 366. 
secţiunea a }2_1~ a ai art. 393_1 la titlul 
Vm cap. 1. art. 487_l;

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

20 modificări prin O.G. nr. 4/2017
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 598/25 iul. 2017 modifică art. 140; 
introduce alin.(3) la art. 158



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 ari. 76 alin. (4) Ut. o), ari. 116 
alin. (1). an. 142 lit. s) pcl. 6. an. 235, an. 
236, an. 237, ane.xa nr. !:

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

introduce lit. n) la an. 25 alin. (3). an. 
67_1. alin. (8_1) la an. 85. alin. (4_l) la 
an. 86

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

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

M. Of. nr. 778/2 oct. 2017 modifică art. 465 alin. (2) partea 
introductivă, alin. (3) şi alin. (6) partea 
introductivă:
abrogă an. 465 alin. (2_1)

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

modifică, la 1 ian. 20J8. an. 456 alin. (2) 
Ut. a) şi an. 464 alin. (2) lit. i);

introduce lit. .x) la an. 456 alin. (1). Ut. z) la 
an. 464 alin. (1) şi Ut. s) Ia an. 464 alin. (2)



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) Ut. p), art. 47 alin. (l)

lit.c), art. 51 alin. (5) şi (6). art. 52. art. 54. 
art. 60 pct. 2. art. 64 alin. (1) partea 
introductivă, art. 68 alin. (4) Ut. i) şi alin. 
(5) Ut. k) şi l), ari. 72 alin. (2). ari. 73 alin. 
(2). art. 75 alin.(}), art. 76 alin. (2) Ut. 
r_l). ari. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (2) 
Ut. a) partea introductivă şi lit.h). art. 84

nr. 227/2015 privind Codul fiscal

alin. (8). art. 85 alin. (6). art. 86 alin. (4) şi 
(6). art. 97 alin. (1) - (3) primele teze şi 
alin. (5) , art. 99, ari. 100, art. 101 alin. (2) 
şi alin. (9)prima teză, art. 107 alin. (1). ari. 
’llO alin. (1). art. 115 alin. (1), ari. 116 
aUn.(l) şi alin. (2) partea introductivă, ari. 
123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 
alin. (3), art. 132 alin. (2), art. 137 alin. (1) 
partea introductivă, art. 138. art. 139 
denumirea marginală, alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (4), art. 140, art. 141 
Ut. b), art. 142 Ut. (). art. 143 alin. (2) 
prima teză şi alin. (5), art. 145 alin. (l) 
partea introductivă, art. 146 alin. (1), (3). 
(4), (5). (6), (7) şi (8), art. 147 alin. (10), 
(12). (15) şi (18). titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului II al titlului V. art. 148, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului ÎI al titlului V, 
art. 151. titlul capitolului III al titlului V. 
art. 153 alin. (1) Ut. a), art. 154 alin. (1) Ut. 
a), b),J)şi g), art. 154 alin. (2). titlul 
secţiunii a 2-a a capitolului III al titlului V, 
art. 155, ari. 156, art. 157 denumirea
marginală şi alin. (1) partea introductivă, 
titlul secţiunii a 4-a a capitolului III al 
titlului V, art. 168 denumirea marginală şi 
aUn.(l), (3), (4). (5) şi (8), art. 169 alin. (1), 
(3) şi (3_2), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului III al titlului V, art. 170, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului III al titlului V, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a capitolului 
III al titlului V, ari. 180, art. 449 alin. (3)
Ut. b), tabelul de la art. 470 alin. (5), 
tabelul de la art. 470 alin.(6), art. 493 alin.
(8);

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

abrogă art. 27, art. 47 alin. (1) Ut. a) şi b), 
art. 48 alin. (4). (5). (5_1), (5_2) şi (6). art. 
90, art. 145 aUn.(3), art. 147 alin. (2). art. 
149, art. 152, art, 153 alin. (1) Ut. g) - o), 
art. 158 - 167, art. 168 alin. (6) şi alin. (9) - 
(9_3), art. 169 alin. (2), (5) şi (6), art. 171 - 
173, art. 175 şi secţiunile a 7-a - a 9-a cu 
art. 176-179, cap. IV al titlului V cu art. 
184-191, cap. V al titlului Vcu art. 192-



200, cap. VI al litlului Vcu ari.201- 208. 
cap. VII cu ari. 209-215.

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

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

proroga, pentru anul 2018, termenele 
prevăzute la art. 148 alin. (3). precum şi la 
art. 170 alin. (4) până la 15 aprilie 2018

22 modificări prin M. Of. nr. 125/8 feb. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 276/2018

O.U.G. nr. 3/2018 modifică ari. 139 alin. (I) Ut. o), ari. 143 
alin. (4), art. 144 şi art. 168 alin. (5_1); 
introduce alin. (5_4) la art. 146M.Of. nr. 1006/28 nov. 2018

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

aprobă cu modificări şi completări O.C. 
25/2017 şi modifică art. 68 alin. (5) Ut. h). 
art. 68 alin. (7) Ut. d). art. 76 alin. (3) Ut. 
g). art. 76 alin. (4) Ut. t). ari. 78 alin. (2) Ut. 
a) pct. (iv), ari. 142 Ut. s) pci. 6. ari. 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 iM. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

modifică art. 67 alin. (1). aii. 67_1. art. 68 
alin. (1). art. 69 alin. (1). (2). (5), (6) şi (9), 
ari. 70. ari. 71, ari. 72, ari. 73, ari. 79 alin. 
(2) şi (3). ari. 85 alin. (4). ari. 85 alin. (6). 
(8) şi (8_J). ari. 86. ari. 87 alin. (1) şi (3), 
art. 88, ari. 96 alin. (2) pariea introductivă 
şi alin. (3) Ut. b) şi c), ari. 102 alin. (2), art. 
106 alin. (4). art. 107, art. 116 alin. (!) 
pariea intr oductivă şi alin. (2) Ut. a), alin. 
(4) şi (5), art. 118, ari. 119 alin. (1). (2) şi 
(4), art. 120, art. 121, art. 122, ari. 123, 
art. 130 alin. (4). art. 131 alin. (2) şi (4). 
art. 132 alin. (2). ari. 148, ari. 150, ari.
151. ari. 154 alin. (1) pariea introductivă. 
Ui. a), h) şi i) şi alin. (2), ari. 155, art. 170, 
ari. 174, titlul secţiunii a 10-a a cap. 111 a! 
titlului V, ari. 180, ari. 182, ari. 183, art. 
230 alin. (5) Ut. e) şif. ari. 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. (1), alin. . 
(10) şi (11) la ari. 69, an. 69_! - art. 69_3. 
cap. 11 _1 după ari. 69_3. art. 72_1, alin. 
(4) şi (5) la ar t. 79, alin. (2_1) la ari. 110, 
art. 120_1. alin. (13) - (19) la ari. 133, Ut. 
bj) la art. 137 alin. (1). Ut. hj la art. 154 
alin. (I). Ut. i) la art.223 alin. (2);

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



30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 modifică art. 5! alin. (4), ari. 68 alin. (1). 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor ari. 77 alin. (8). (9) şi OO). ari. 79 alin. (1) 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

şi (4). an. 82 alin. (6). ari. J02 alin. (1), 
art. 106 alin. (3). art. 107 alin. (5), ari. J20 
alin. (7), ari. 123 alin. (3). (4), (5) şi (6). 
art. 132 alin. (2), art. 148 alin. (2). art. 151 
alin. (2)-(7). art. 170 alin. (2) lit. a), ari.
174 alin. (2). (3). (4). (5) şi (7). ari. 174 
alin. (13) lit. a), ari. 180 alin. (3) şi ari. 342 
alin. (9) şi (10);
introduce lit. d) la art. 22 alin. (8). alin. (3) 
la art. 42. alin. (3_l) la art. 48. alin. (l_l)- 
(1_4) la art. 56. an. 6SJ. alin. (7) la an. 
82. alin. (9) la art. 106. alin. (9) la art. 107, 
alin. (10) la art. 268. lii.J) la art. 364 alin. 
(1) şi alin. (4) la art. 484: 
abrogă art. 231 alin. (2) şi titlul VI 
„Impozitulpe veniturile obţinute din 
România de nerezidenţi şi impozitul pe 
reprezentanţele ftrmelor străine înfiinţate în 
România ”, cap. IV„Modul de impozitare a 
veniturilor din economii obţinute din 
România de persoane fizice rezidente în 
state membre şi aplicarea schimbului de 
informaţii în legătură cu această categorie 
de venituri", cu art. 238—254

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

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

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

L. nr. 111/2018 modifică art. 456 alin. (1) lit. t). art. 464 
alin. (1) lit. t) şi art. 469 alin. (1) lit. h): 
introduce alin. (6) la art. 456, alin. (6) la 
art. 464 şi alin. (6) la art. 469

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

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

33 modificări prin O.U.G. nr. 63/2018 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018 termenul prevăzut la art. 133 alin. (13) lit. 
a), alin. (14) lit. a), alin. (15) lit. a), art.
151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 2018

Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale 
legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru 
prorogarea unui termen

aprobată cu modificări prin L. nr. 40/2019, M. Of. nr. 187/8 mar. 2019

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

M. Of. nr. 611/17 iul. 2018 modifică la 1 ian. 2019 art. 291 alin. (2) lit.

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

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

introduce lit. q) la art. 154 alin. (1)



36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

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

modifică art. 21 Ut. b) şi c). ari. j33 alin. 
(15). art. 291 alin. (3) Ut. b);

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

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

37 modificări prin L. nr. 276/2018 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2018 pri\rind unele măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 3/2018

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

modifică art. 453 Ut. b)

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

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

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

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

art. 343 alin. (3)

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

L. nr. 13/2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentnj 
modificarea şi completarea unor acte normative

modificări prin iM. Of. nr. 28/10 ian. 2019 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 456 alin. (1) Ut.
8):
introduce Ut. g) - j) la art. 291 alin. (3), 

alin. (3) - (6) la art. 351. Ut. .^) la art. 456 
alin. (2). alin. (3_1) la art. 456



« modificări prin L.nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentnj aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

modifică ort. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3. ari.
25 alin. (4) lit. i). ari. 40J alin. (l). (3). (4) 
şi (7). ari. 40_5 alin. (4). ari. 41 alin. (7). 
art. 56 alin. (l_l). art. 56 alin. (l_4) Ut. b), 
an. 68_1 alin. (7), art. 72 alin. (8). art. 82 
alin. (6). art. 115 alin. (I). an. 116 alin.
(1), art. 116 alin. (2) lit. a), art. 123 alin.
(3) şi (4). an. 287 lit. d), art. 291 alin. (3) 
lit. c) pct. 3. art. 348 alin. (1): 
introduce alin. (4_l) la art. 25. lit. e__l) la 
an. 53 alin. (1). alin. (6) la an. 78. alin.
(12) la art. 10!, lit. m) la art. 114 alin. (2), 
lit. c) la art. 116 alin. (2). alin. (3_!) la art. 
116, an. 123 J, alin. (7)-(J0) la art. 130: 
abrogă art. 6S_1 alin. (8)-(l l). art. 72 alin. 
(9). (10). (11) şi (12). art. 79 alin. (1). (2). 
(3). (4) şi (5). art. 82 alin. (7). art. 102 alin. 
(1). (2) şi (3). art. 123 alin. (5) şi (6)

«3 rectificare :M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 rectifică art. !38_1 alin. (1)
RECTIFICARE

« modificări prin O.U.G. nr. 15/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 227/2019

M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 prorogă pentni anul 2019. termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentni depunerea 
Declarajiei unice privind impozitul pe venit 
şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv:
prorogă penini anul 2019, lennenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru plata 
impozitului pe venit şi a contribuţiilor 
.sociale obligatorii, datorate de persoanele 
fizice, până la dala de 31 iulie 2019 
inclusiv: prorogă pentru anul 2019. 
termenul de 31 martie inclusiv pre\’ăzut la 
ari. ari. 151 alin. (24) până la dala de 16 
august inclu.siv: prorogă pentru anul 2019, 
termenul de 15 manie inclusiv prevăzut la 
an. 133 alin. (15) lit. a) pentru acordarea 
bonificaţiei, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv.

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

«s modificări prin L. nr. 60/2019 IM. Of. nr. 296/17 apr. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 266 alin. (l) pct. 28. art. 314 
alin. (!) Ut. a) şi art. 3J4 alin. (3): 
introduce art. 274_1, alin. (8) • (12) la art. 
278. lit.J) la art. 286 alin. (1) şi lit. d) la 
art. 319 alin. (5)

« modificări prin O.U.G. nr. 26/2019 M. Of. nr. 309/19 apr. 2019 modifică titlul secţiunii a JO-a a cap. IJl 
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea şi completarea unor titlu V. art. 180 denumirea marginală, ari. 
acte normative 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)



modificări prin O.U.G.nr. 31/2019
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

M. Of. nr. 403/23 mai 2019 modijică ari. 29J alin. (2) Iii. c); 
introduce Ut. k) la art. 291 alin. (3)

^8 modificări prin O.U.G. nr. 35/2019 M. Of. nr. 427/30 mai 2019 abrogă art. J22 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

«s modificări prin O.U.G. nr. 43/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investiţfiilor

M. Of. nr. 507/21 iun. 2019 modifică art. 60pct. 5

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

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

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

abrogă aii. 270 alin. (4) lit. c)

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

L. nr. 179/2019 modifică art. 7pct. 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 In România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice

modifică art. 456 alin. (]) lit. s). art. 464 
alin. (î) lit. a) şi art. 469 alin. (1) lit. c)

54 modificări prin L nr. 263/2019 M. Of. nr. 1054/30 dec. 2019 modifică art. J46 alin. (8). art. 168 alin. (8) 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi anexa nr. J titlul VIU nr. crt. 10-12:

abrogă art. 146 alin. (5_J)-(5_5), art. 168 
alin. (5_1)

55 modificări prin M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019
Ordonanţă de u^enţă 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

O.U.G. nr. 89/2019 modifică art. 343 alin. (5) şi anexa nr. l de 
la titlul VIU - Accize şi alte taxe speciale

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

56 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 'M. Of. nr. 11/9 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 342 alin. (1) şi (2) începând 
cu anul 2020.



57 modificări prin O.G. nr. 6/2020
Ordonanţă pentnj modiftcarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr, 35/2022

M. Of. nr. 72/31 ian. 2020 modifica ari. 13 alin. (2) lit.j). ari. 40_6, 
an. 267 alin. (2) şi (3), an 294 alin. (2) Ut. 
a), an. 324 alin. (4) şi (5). an. 325 alin. (2): 
introduce lit.fişi g) la art. 13 alin. (I). pct. 
4_1 la art. 40_l. pct. 11-13 la art. 40_1. 
an. 40_7-40J0. art. 270J. alin. (9) - (li) 
la art. 275. alin. (2_1) la art. 294. alin. (6) 
şi (7) la art. 321, alin. (I_l) la art. 325: 
abroga art. 337 alin. (2) lit.j) şi g): 

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

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

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

în anul 2020. termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1). art. 
467 alin. (!) şi la art. 472 alin. (1) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv; 
in anul 2020. termenul de 31 martie 
inclusiv. pre\-ăzut la art. 462 alin. (2). an. 
467 alin. (2) şi art. 472 alin, (2). pentru 
acordarea bonificaţiei stabilite de. consiliul 
local, se prorogă până la data de 30 iunie 
inclusiv.

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

modifică art. 25 alin. (4_1);
introduce pct. 48 la art. 7 şi Ut. l) la art. 13
alin. (2)

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 79/2022

O.U.G. nr. 48/2020 modifică art. 437:
introduce alin. (1_5) la art. 56. Ut. u) la 
art. 76 alin. (4). Ut. u) la art. 142;M. Of. nr. 356/11 apr. 2022

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

aprobată prin L. nr. 25/2022

modifică art. 121. art. 151 alin. (22) - (24). 
art. 168 alin. (5), art. 174 alin. (22), art. 
316 alin. (9):
introduce Ul.f_l) la art. 153 alin. (I). art. 
157_1. alin. (1_1) şi (1_2) la art. 168, alin. 
(23) şi (24) la art. 174: 
abrogă art. 151 alin. (26)

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

62 completat prin M. Of. nr. 394/14 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronaviaisului 
SARS-CoV-2. pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative

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

O.U.G. nr. 70/2020 introduce alin. (11) la art. 25

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

modifică an. 456 alin. (1) Ut. h)



M completat prin L. nr. 104/2020 M. Of. nr. 588/6 iul. 2020
Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

Uuroduce Ut. e) la art. 60 pct. 1

6S completat prin L. nr. 131 /2020 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020
Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 
217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

introduce Ui. d) la art. 270 alin. (8)

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

modifică art. 118 alin. (2) lit.h): 
introduce Ut. I) la ari. 25 alin. (4), alin. 
(1_6) şi (}_7) la art. 56. alin. (l_I) la art. 
123;
abrogă art. 53 alin. (3)

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

modifică art. 137 alin. (1) Ut. h); 
introduce pct. 6 la ari. 60, liî.j) la art. 122 

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

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

M. Of. nr. 988/26 oct. 2020 introduce alin. (4_2) la art. 68. Ut. v) la art. 
76 alin. (4) şi Ut. v) la ari. J42

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

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

L. nr. 239/2020 modifică art. 25 alin. (3) lit.b) pct. 2 şi alin. 
(9). art. 28 alin. (3) Ut. h) şi i), art. 62 Ui. 
o_l). art. 68 alin. (4_l); 
introduce pct. 2_î la art. 25 alin. (3) Ut. b). 

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

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

modifică art. 459 alin. (1)

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

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

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

RECTIFICARE



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

modifică art. 103 alin. (l).lit. a)

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

modifică art. 25 alin. (4) Ut. i) şi art. 56 
alin. (1_1);
introduce alin. (1_I) la art. 22



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

modifică art. 7pct. 18, pct 26 Ut. d), pct. 27 
şi 40, art. 12 lit.h), i), m) şi s), art. 13 alin. 
(1) Ut. c). art. 14 Ut. a), art. 22 alin. (2), (4) 
şi (5), art. 25 alin. (4) Ut. q), art. 26 alin.
(1) partea dispozitivă a îit.c), art. 35. art.
39 alin. (6), art. 40_6 alin. (6), art. 43 alin. 
(5) Ut.a), art. 53 alin. (2) Ut. b), ari. 54, art. 
59 alin. (2), ari. 60 pct. 6, ari. 66, ari. 68 
alin. (2) Ut. c). art. 76 alin. (2) Ut. p), prima 
teză a alin. (3), alin. (4) Ut. a), (t) şi (u). art. 
78 alin. (1), (2) Ut. a), pct. ii), alin. (4) şi
(5) , art. 83 alin. (3) - (5), art. 84 alin. (11), 
art. 85 alin. (1) - (4) şi (6). art. 87, art. 89 
alin. (2). art. 92, art. 94 alin. (3), art. 96 
alin. (3) Ut. b) şi c) şi alin. (4), art. 106 alin.
(6) , art. 107 alin. (3), (5), fSJ şi (9), art. 108 
alin. (2), art. 114 alin. (2) Ut. I), art. 115 
alin. (2), art. 116 alin. (2) Ut. b) şi alin. (3), 
ari. 118 alin. (2) partea introductivă şi Ut. 
b). art. 119 alin. (1). art. 120 alin. (6). art. 
122 alin. (4) Ut. a), art. 123 alin. (1) şi (3), 
art. 125 alin. (1) Ut. b) şi alin. (4), art. 131 
alin. (3) Ut. b), art. 132 alin. (2), art.
135_1, art. 138_1 alin. (1), art. 139 alin.
(1) Ut. i). art. 140 alin. (2), art. 142 Ut. b) şi
и) , art. 146 alin. (2_1) şi alin. (9), art. 147 
alin. (3), titlurile secţiunii a 5-a şi a 6-a a 
cap. II al titlului V, art. 151 alin. (12). art. 
154 alin. (1) Ut. a), b), d) şi r). art. 154 alin.
(2) , art. 155 alin. (2), art. 157 alin. (1) Ut.
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 f), art. 
231 alin. (1), art. 270 alin. (3) Ut. b) şi alin.
(7) , art. 282 alin. (3) Ut. a), art. 291 alin.
(3) Ut. c) pct. 3, ari. 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. 336pct. 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). ari. 
367 alin. (2), art. 401 alin. (2) Ut. b) şi 
alin.(6), art. 402 alin. (5), art. 405 alin. (1), 
art. 412 alin. (9). art. 414 denumirea 
marginală, art. 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
VIII, art. 453 Ut. b). art. 456 alin. (1) Ut. h) 
şi s), art. 458 alin. (I) 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 
art. 29, alin. (2 1) la art. 31, cap. IV 1



cuprinzând art. 42_1- 42_J ]', alin. (5) - (7) 
la art. 45. Ut. n) la art. 53 alin. (I) alin. 
(2_J) la art. 59. Ut. k_]) şi k_2) la art. 68 
alin. (7). alin. (7_I) la art. 68. art.68_2. Ut. 
ţ_l) la art. 76 alin. (4). Ut. w) şi y) la art.
76 alin. (4). alin. (2_}) la art. 78, alin.
(2_J) şi (2_2) la art. 82, alin. (2_I) la art. 
83. alin. (3_î) la ari. 84, alin. (4_l) - (4_9) 
la art. 85, Ut. a_l) la art. 93 alin. (2). alin. 
(3) şi (4) la art. 100, nr. crt. 15 la art. 105 
alin. (2), Ut. a_4 la art. 114 alin. (2),
Ut.k_l) şi n) la art. 114 alin. (2). alin. (1__2) 
la art. 115, alin. (3_2) şi (3_3) la art. 116, 
alin. (9) la 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 ari. 133, ari. 135_2. 
art. 139_1, pct. 7 la art. 142 Ut. s), Ut. w) - 
z) la art. 142, alin. (9_2) şi (12) la art. 146, 

• alin. (1_1) şi (3_2) la art. 147, art. 147_1, 
alin. (7J) şi (19_1) la art. 151. art. 157_2, 
alin. (2_1) şi (11) la art. 168, alin. (1_1) la 
art. 169, art. 169_1, alin. (7_1). (lOJ) şi 
(18_1) la art. 174, alin. (2J) la art. 220_6, 
alin. (1_1) la art. 220_7, Ut. c_l) la art.
224 alin. (4), alin. (2) la art. 228. alin. (8) 
la ari. 230, alin. (1_1) la art. 270, Ut. f) la 
art. 287, alin. (6_1) şi (6_2) la art. 316, 
alin. (4_1) la art. 326, Ut. l) la art. 331 alin. 
(2), alin. (6_1) la art. 340, Ui. e) la art. 345 
alin. (2), Ut. y) la art. 456 alin. (1). alin. 
(6_1) la art. 456, alin. (12__1) la art. 461, 
alin. (4_1) la art. 462, alin. (7) la art. 464, 
alin. (9_1) la art. 466, alin. (4_1) la art.
467, alin. (7) la art. 469, alin. (8) la art.
471, alin. (IJ) la art. 491, art. 495J: 
abrogă art. 25 alin. (3) Ut. b) pct. 2_1. art. 
51 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (S_l), art.
86, art. 123 alin. (1_1). art. 169 alin. (3__1), 
art. 174 alin. (12) - (14), art. 223 alin. (2) 
Ut. c) şi h), art. 494 alin. 10 lil.c) şi alin. 
(11): în cuprinsul titlului IV— „Impozitul 
pe venit ” şi al titlului V — „ Contribuţii 
sociale obligatorii" din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau In alte acte normative, 
termenul de: 15 martie, inclusiv, pentru 
depunerea declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţii sociale 
datorate de persoane fizice, precum şi 
termenul de plată al impozitului pe venit şi 
al contribuţiilor sociale obligatorii, 
datorate de persoanele fizice, se înlocuieşte 
cu termenul de: 25 mai, inclusiwTermenul 
de: 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru 
depunerea formularului 230 „ Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat ” la art. 
123 alin. (4) şi art. 123_1 din titlul IV— 
„Impozitul pe venit” al Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi in alte 
acte nonnative, se înlocuieşte cu termenul 
de: 25 mai. inclusiv, 
în cuprinsul titlului IV — „Impozitulpe 
venit ” la art. 62 Ut. p), art. 91 Ut. d), ari. 93



alin. (2) Ui a), ari. 94 denumire articol şi 
alin. (6). ari. 96 denumire articol şi alin. 
(1). ari. 98 şi ari. 119 alin. (I) se 
înlocuieşte sintagma .. aur financiar” cu 
„aur de investifii".

77 modificări prin M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020O.U.G. nr. 226/2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modiftcarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

modifică art. 318 alin. (!) şi art. 326 alin. 
(4) Ut. d)

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

modifică ari. 25 alin. (4) Ut.f_l), art. 76 
alin. (4) Ut. a), art. 78 alin. (1). ari. 78 alin. 
(2J) Ut. b). art. 107 alin. (5), art. 142 Ut. 
b). art. 146 alin. (2J). ari. 168 alin. (2J). 
art. 220J alin. (2_I), art. 282 alin. (3) Ut. 
h). art. 282 alin. (4) Ut. c) şi d). art. 282 
alin. (5). art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3. art. 
324 alin. (12). alin. (14) partea 
introductivă şi alin. (16): 
introduce alin. (15_7) la art. 133
Notă; Prevederile art. 29! alin. (3) lii. c) pct. J 
din Legea nr. 227/2015 privind Codulfi.’ical, cu 
modificările şi conipleiările ulterioare, astfel 
cum a fost modificai prin prezenta ordonaniâ de 
urgenlă, intră în vigoare la dala de 1 mariie 
2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a 
ari. I pct. 160 din Legea nr. 296/2020 penini 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

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

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

modifică art. 286 alin. (1) Ut. c). art. 297 
alin. (3). art. 303 alin. (5), art. 325 alin. (2); 
introduce alin. (1_3) la art. 123. alin.

(1_2) la art. 325. alin. (2_J) la art. 325: 
suspendă. începând cu data de 1 aprilie 
2021 şi până la dala de 31 decembrie 2021 
inclusiv, aplicarea prevederilor art. 25 alin. 
(4) lit. i_l) şi i_2). art. 76 alin. (4) lit. x) şi 
an. 142 Ut. z)



wiTitnii

00 modificări prin ,M. Of. nr. 630/28 iun. 2021O.U.G. nr. 59/2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

aprobată cu completări prin L. nr, 48/2022

modifică art. 266 alin. (I) pct. 35. art. 268 
alin. (9) Ut. b). art. 275 alin. (2) - (6). art. 
293 alin. (!) Ut. d), art. 297 alin. (4) Ut. c), 
art. 307 alin. (6). art. 314, art. 315, art. 316 
alin. (5). art. 319 alin. (5) Ut. d), art. 319 
alin. (6) Ui. h):
introduce pct. 36 la art. 266 alin. (1), alin. 
(15) şi (16) la ari. 270. alin. (12) la art.
275, art. 278_î, alin. (11) la art. 282, art. 
292_1. Ut. d_î) la art. 293 alin. (1). art. 
315_2 - 315_4. Ut. c) la ari. 316 alin. (6). 
art. 321J;
abrogă art. 275 alin. (7) şi (8). ari. 278 

alin. (8) - (12)

M. Of, nr. 236/9 mar, 2022

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public 
de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru 
modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 
din Legea nr, 227/2015 privind Codul fiscal



B2 modificări prin O.G. nr. 8/2021
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. 832/31 aug. 2021 modifică an. 24 alin. (1) IU. a) pci. 2 şi Ut. 
b) pct. 3. ari. 24 alin. (5) Ut. b) pct. 3, art. 
26 alin. (!) Ui. c) panea introductivă la J 
ianuarie 2022. art. 40_3 alin. (4) partea 
introductivă, ari. 40_3 alin. (6) partea 
introductivă, art. 43 alin. (3). an. 62 Ut. m), 
art. 84 alin. (10) şi (JI). art. 87 alin. (1). 
art. 96 alin. (3) partea introductivă, art. 97 
alin. (7). art. JJ5 alin. (i_2) şi (2). art. 123 
alin. (l) şi (2), art. ]23_l alin. (2), art. 
I23_l alin. (5). art. 147 alin. ari.
169 alin. (I_l). art. 218. art. 220J7 alin. 
(}J). ari. 224 alin. (5). art. 229 alin. (l)
Ut. c) pct. ] .^ubpct. (Ui), art. 229 alin. (1)
Ui. c) pct. 3 subpct. (ii), art. 266 alin. (J) 
pct. 35 Ut. a) şi pct. 36 Ut. a), art. 270 alin. 
(12) Ut. a), art. 315 alin. (4), art. 317 alin. 
(J). an. 317 alin. (3) şi (10). ari. 456 alin. 
(1) Ut. p) şi s). an. 459 alin. (!) Ut. b). art. 
464 alin. (I) Ut. s) şi u). an. 469 alin. (J)
Ut. c). an. 469 alin. (2), art. 481 alin. (1): 
introduce Ut. d) la art. 16 alin. (3), alin. 
(4_1) şi (4_4) la art. 40 3. Ut. d) şi e) la 
art. 40_3 alin. (6). alin. (8) şi (9) la an. 45. 
nr. cn. 16 la art. 105 alin. (2) la I ianuarie 
2022, alin. (2_2) la art. 110, alin. (2_1) la 
art. 115, alin. (I_l) la art. 116, alin. (3_1) 
la ari. 123_1. alin. (21) la an. 133. alin. 
(2_2) la art. 146. alin. (2_2) la art. 168. 
alin. (2_2) la art. 220_6. Ut. c_l) la art.
229 alin. (1), alin. (2_1) la ari. 230, alin.
(9) la art. 230. alin. (1_1) la an. 231. Ut. 
fj) la art. 293 alin. (1) la l nov. 2021, 
alin. (3) la art. 293 la 1 nov. 2021, Ut. k_}) 
la art. 294 alin. (!) 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)-(16) la 
an. 471:
abrogă art. 40_3 alUi. (8). art. 116 alin. 
(3_3) şi (4), art. 469 alin. (1) Ut. d)

M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021

83 completat prin L. nr. 286/2021
Lege pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 1168/9 dec. 2021 introduce Ut. m) la art. 291 alin. (3)

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

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

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

M. Of. nr. 1172/10 dec. 2021 modifică art. 291 alin. (3) Ut. a)

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

M. Of. nr. 1195/17 dec. 2021 modifică ari. III alin. (4) şi (5). art. 456 
alin. (1) Ut. s). art. 464 alin. (1) Ut. s) şi art. 
469 alin. (1) Ut. c):
introduce alin. (4^1) şi (4^2) la art. 42_5 şi 
alin. (10) la art. 45



87 modificări prin O.U.G. nr. 130/2021 M. Of. nr. 1202/18 dec. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică ari. 76 alin. (4) Ut. a), art. 100 
alin. (}), art. WI alin. (12), art. 1)5 alin. 
(1_2). art. 132 alin. (2), art. 142 Ut. b) şir), 
art. 154 alin. (1) Ut. h), titlul secţ. a 3-a din 
titlul V "Contribuţii sociale obligatorii" 
cap. III. titlul secţ. a 4-a din titlul V 
"Contribuţii sociale obligatorii" cap. III, 
ari. 168 alin. (1). (5), (7) şi (7_1), art. 169 
alin. (1) Ut. a) şi art. 291 alin. (3) Ut. c) pct.
3;
aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) Ut. 
i_l) 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 
data de 1 ianuarie 2022; 
introduce Ut. ş) la art. 139 alin. (1), Ut. aă) 
la art. 142, Ut. f_2) şif_3) la art. 153 alin. 
(1). Ut. a_l) la art. 155 alin. (1). Ut. ţ) la 
art. 157 alin. (1), art. 157_3, art. 169_2. Ut. 
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 art. 291 ;abrogă art. 
101 alin. (II) şi art. 114 alin. (2) Ut. n), art. 
IV din Legea nr. 196/2021 (cu referire la 
introducerea Ut. l) la art. 293 alin. (I) - la 
data de 13 ianuarie 2022) şi art. 1 pct. 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



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, a Ordonanţei Guvernului nr. 
6/2019 privind instituirea unor măsuri fiscale, precum şi pentru 
prorogarea unui termen

aprobată cu modificări şi L. nr, 112/2022 
completări prin

modifică ari. 336pct. 2, 3, 5, 8, 9, J4, 21 şi 
22. ari. 338 lit. b). art. 340 alin. (1) Ut. b)- 
d). alin. (3) partea introductivă şi a/in. (10) 
.şi (11), art. 341 alin. (1), art. 349 alin. (2)-
(7) , art. 350 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 
351 alin. (1) Ut. b), art. 353 alin. (2)-(7), 
art. 362 alin. (l) şi (2), ari. 364 alin. (1) Ut. 
a), ari. 370 alin. (2), art. 375 alin. (l) Ut. 
c), art. 395 alin. (3), art. 396 denumirea 
marginală şi alin. (4). art. 397 alin. (1) Ut. 
a), b) .şi d) şi alin. (4), titlul VIII cap. 1 titlul

- secţ. 15, art. 400 denumirea marginală, 
titlul VIII cap. I titlul secţ. 16. art. 401. art. 
402 alin. (2). alin. (3) Ut. a) şi alin. (4). art. 
402 alin. (6)-(10), art. 405, art. 406 alin.
(1) Ut. a), alin. (3) şi alin. (5), ari. 407, art. 
408, art. 409 alin. (1), art. 412 denumirea 
marginală şi alin. (1). (2) şi (4). titlul secţ. 
17, art. 413, ari. 414 -419, art. 422, art.
423 alin. (3), art. 449 alin. (1) Ut. d), art. 
449 alin. (3) Ut. d) şi art. 449 alin. (5); 
introduce Ut. c) la art. 273 alin. (2), lit. 
gj) la art. 293 alin. (1). lit. IJ) şi l_2) la 
art. 294 alin. (1), art. 335_1, pct. 7_1, 8_1, 
14 J. 16_1. 21J, 21_2 şi 29 la art. 336, 
alin. (llj)-(llj) la art. 340. alin. (1_1)- 
(1_7) şi alin. (14)-(19) la art. 342, alin.
(12) la art. 343, alin. (3)-(7) la art. 350, 
alin. (1_1) şi (7)-(12) la art. 351, alin. (8)- 
(9) la art. 353, alin. (3_1) şi (3_2) la art. 
363, Ut. l_l) la art. 367 alin. (1). alin. (7) şi
(8) la art. 367, Ut. c_l) la art. 395 alin. (1), 
Ut. j) la art. 397 alin. (1), alin. (5) şi (6) la 
art. 397, alin. (7) la art. 400, alin. (10_1) şi 
(12_I) la art. 402, art. 402_1, alin. (7) şi 
(8) la art. 406, tithd .suhsecţ. 1 cu art. 413 
după titlul secţ. 17, subsecţ. 2 cu art. 414- 
416_6după art. 413, art. 414_1-414_18, 
art. 416_1-416_6, sub.^ecl. 3 cu art. 417 
după art. 416J5, subsecţ. 4 cu art. 418 
după ari. 417, suhsecţ. 5 cu art. 419 după 
art. 418, Ut. d) la art. 424 alin. (I). lit. k) la 
art. 449 alin. (1) şi Ut. r) la art. 449 alin.
(2) ; abrogă art 336pct 18, art. 337 alin. 
(4) şi (5), art. 349 alin. (8) şi (9), art. 351 
alin. (2), art alin. (1) Ut c), art. 402 
alin. (5) şi art 406 alin. (4)

M, Of. nr. 395/26 apr. 2022

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 la 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.



90 modificări prin O.G. nr. 11/2022 M. Of. nr. 97/31 ian. 2022
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru modificarea unor termene

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

la art. 42. alin. (11) şi (12) la art. 45. Ut. 
h_l) la art. 113. alin. (3) ia an. 439. alin. 
(3_1) la art. 442: 
abroga art. 56 alin. (1 _2)

91 modificări prin M. Of. nr. 158/16 feb. 2022L. nr. 25/2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul ftscal, precum şi pentru Instituirea unor 
măsuri fiscale

aprobă O.V.G. nr. 69/2020

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

M. Of. nr. 201/1 mar. 2022 aprobă O.G. nr. 6/2020

93 modificări prin M. Of. nr. 231/8 mar. 2022
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de 
sprijin şi asistenţă umanitară

O.U.G. nr. 20/2022 modifică art. 42 alin. (3). art. 56 alin. (!_3); 
introduce Ut. {) la art. 25 alin. (4), alin. 
(2J) la an. 56

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

M. Of. nr. 236/9 mar. 2022 introduce alin. (2_1) la art. 315

95 modificări prin L. nr. 72/2022
Lege pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentai 
modificarea unor acte normative

M. Of. nr. 315/31 mar. 2022 modifică art. 76 alin. (2) Ut. k) şi m). an. 76 
alin. (4) Ut. h). art. 139 alin. (1) Ui.j) şi l). 
art. 142 Ut. g), an. 157 alin. (1) Ut. m) şi o), 
ari. 220_4 alin. (1) Ut. h) şi j)

96 modificări prin L. nr. 79/2022 M. Of. nr. 356/11 apr. 2022
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

aprobă cu modificări O.V.G. nr. 48/2020

97 modificări prin 'M. Of. nr. 395/26 apr. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, precum şi pentnj prorogarea unui termen

L. nr. 112/2022 modifică art. 342 alin. (15) Ut. b) şi art. 353 
alin. (2)



98 modificări prin L. nr. 135/2022 M. Of. nr. 489/17 mai 2022 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte noimative

modifică ari. 60pct. 5 Iii. d). ari. 138_J 
alin. (3), aii. 146 alin. (5) şi ari. 154 alin.
(2);
inlroduce pct. 7 la art. 60, ari. I38_2 şi 
138_3, alin. (3) la ari. 140, Ut. Ş) la art. 
154 alin. (1), alin. (3) la art. 220_3 şi alin. 
(4_2) la art. 220_6: 
abrogă ari. 60 pct. 5 Ut. e)

99 modificări prin L. nr. 142/2022 M. Of. nr. 502/23 mai 2022
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 92 Ut. h), ari. 94 alin. (10), 
art. 95. art. 96 denumirea marginală, art. 
170 alin. (2) Ut. e), art. 230 alin. (5); 
introduce art. 95_1, art. 96_1, alin. (8_1) - 
(8_5) la art. 97, alin. (22) la art. 133; 
abrogă art. 96 alin. (3) şi (4)

100 modificări prin O.U.G. nr. 85/2022 :M. Of. nr. 594/17 iun. 2022
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul fiscal şi vamal

modifică aii. 331 alin. (6) (la data de 1 
iulie 2022), art. 452 alin. (1) Ut. h) şi art. 
452 alin. (2) Ut. b) şi c); 
introduce alin. (1_2) la art. 351 (la data de 
1 iulie 2022), alin. (I_l) la art. 450 şi Ut. 
h_l) la art. 452 alin. (1)

101 modificări prin O.U.G. nr. 87/2022 IM. Of. nr. 622/24 iun. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi 
finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative privind unele măsuri din 
domeniul sănătăţii

modifică art. 154 Ut. m)

Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, prevederile art. IX şi X intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I.


