
AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind anularea unor obligaţii 

accesorii 

Analizând propunerea legislativă privind anularea unor 
obligaţii accesorii (b78/17.03.2p21) transmisă de Secretarul General al 
Senatului cu adresa nr.XXXV/1286/17.03.2021 şi îiiregistrată la 
Consiliul Legislativ cu nr.D 171 din 17.03.2021, 

CONSILIUL LEGISLATIV 

In temeiul art.2 alin.l J.it.a) din Legea nr.73/1993, republicată şi art.46(3) 
din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ, 

Avizează negativ propunerea legislativă, pentru următoarele 
considerente: 

1. Prezenta propunere legislativă are ca obiect de reglementare 
anularea unor obligaţii fiscale accesorii, sub condiţia achitării de către 
contribuabili, până la data de 15 decembrie 2021, a obligaţiilor fiscale 
principale restante. 

2. Prin obiectul său de reglementare, propunerea legislativă se 
încadrează în categoria legilor ordinare, iar în aplicarea prevederilor art. 
75 aim . (1) din Constituţia României, republicată, prima Cameră 
sesizată este Senatul. 

3. Luând în considerare eventualele implicaţii pe care le-ar putea 
genera adoptarea propunerii legislative asupra bugetului de stat, 
precizăm că devin incidente prevederile art. 111 aim . (1) teza a doua 
din Legea fundamentală, hind obligatorie solicitarea unei informări 
din partea Guvernului, aceasta şi în contextul unei posibile revizuiri 
a Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2021-2023. 

4. Ca observaţie de ordin general asupra soluţiilor preconizate prin 
prezenta propunere legislativă, subliniem că, potrivit art. 6 din Legea 
nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
proiectul de act normativ trebuie să instituie reguli necesare, suficiente 
şi posibile care să conducă la o cât mai mare stabilitate şi eficienţă 
legislativă. 



De asemenea, soluţiile pe care le cuprinde once nouă 
reglementare trebuie să fie temeinic fundamentate, luându-se în 
considerare interesul social, politics legislativă a statului român şi 
cerinţele corelării cu ansamblul reglementărilor interne. 

În concordanţă cu aceste deziderate, dispoziţiile art. 31 din Legea 
nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
impun ca instrumentul de prezentare şi motivare să conţină cerinţele 
care reclamă intervenţia normativă, cu referire specială la 
insuficienţele şi neconcordanţele reglementărilor în vigoare, 
precum şi principiile de bază şi finalitatea reglementării propuse, cu 
evidenţierea elementelor noi. 

5. Analizând soluţiile normative propuse, constatăm că acestea 
preiau ad litteram, cu excepţia a două alineate, dispoziţiile art. VIII —
X:XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru 
modificarea si campletarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 14 mai 2020, singurele 
diferenţe constând în prelungirea unor termene, obiectiv ce ar fi putut fi 
realizat prin intermediul operaţiunii de modificare. 

In condiţiile în care dispoziţiile de fond introduse prin prezenta 
propunere legislativă reiau prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 69/2020, menţionăm că nu devin incidente: 

a) art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 15 din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu privire la 
obligativitatea elaborării şi prezentării fiei financiare; 

b) art. 33 din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu referire la obligativitatea efectuării studiului 
de impact. 

Totodată, semnalăm că, în temeiul art. XXII alin. (1) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 (reiterat prin art. 15 alin. (1) din 
prezenta propunere legislativă), a fost deja emis Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 2.100/2020 pentru aprobarea Procedurii de 
anulare a obligaţiilor de plată accesorii, publicat în Monitorul Official al 
României, Partea I, nr. 635 din 20 iulie 2020. 

Sub aspectul problematicii care formează obiectul prezentei 
propuneri legislative, semnalăm că, în Monitorul Official al României, 
Partea I, nr. 315 din 29 martie 2021 a fost publicată Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul 
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fiscal şi prorogarea unor termene, prin care se aduc modificări art. VIII 
alin. (4), art. IX lit. d), art. XIII alin. (5) lit. c) şi .art. XIII alin. (7) 
lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020, în sensul 
prorogării unor termene până la data de 31 ianuarie 2022. 

Prin urmare, actuala propunere legislativă ar fi trebuit să aibă în 
vedere integrarea în sistemul legislativ deja în vigoare, prin corelarea 
cu prevederile actelor normative cu care aceasta se află în conexiune, 
cerinţă obligatorie, conform art. 13 din Legea nr.24/2000, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

* 
* 

Având în vedere aspectele învederate anterior, prezenta propunere 
legislativă nu poate fi adoptată în forma propusă. 

Bucure ti 
Nr.2c`J~~20k~` 
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L. nr. 207/2015 

Lege privind Codul de procedură fiscală 

I promulgată prin D. nr.. 059/2015 M. Of. nr{ 547/23 iu'l. 2015 
Decret privind promulgarea Legii privind Codul de procedură 
fiscală 

2 modificări prin 

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

O.U.G. nr. 5012015 M. Of, nr. 317/3 nov. 2015 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală 

aprobată cu modificări şi L. nr. 358/2015 M. Of, nr. 988/31 dec. 2015 
completări prin 

nzodif că art. 49 alin. (1) /it. b), art. 107 
alin. (6), art. 138 alin. (5), art. 167 alin. 
(12), art. 235 alin. (1), art. 272, art. 336 
alin. (1) lit. i), 

introduce alin. (3) - (5) la art. 71, lit. n) la 
art. 194 alin. (1), a/in. (12) la art. 195, alin. 
(6) la art. 208, alin. (2_I) şi (2_2) la art. 
220, alin. (2) la art. 347, alin. (4)-(11) /a 
art. 352; 

în tot cuprinsul cap. I al titlului X, 
termenul 'precauţie" se înlocuieşte cu 
sintagma "diligenţă fiscală'; sintagma 
„ ordin comun al ministru/ui dezvo/tării 

regionale şi administraţiei pub/ice şi al 
ministr ului f inanţelor pub/ice" din 
cuprinsul art. 11 alin, (9), art. 24 alin. (3) 
/it. b), art. 26 alin. (9) lit. b), art. 46 alin. 
(8), art. 47 aim . (9), art. 79 alin. (5), art. 80 
/it. b), art. 101 alin. (2) lit. b), art. 150 alin. 
(5) /it. b), art. 153 alin. (3) lit. b), art. 154 
alin. (2) lit. b), art. 164 alin. (6) /it. b), art. 
247 alin. (5) /it, b), art. 253 alin. (6) /it. b) 
şi art. 342 alin. (2) se înlocuieşte cu 
sintagma „ordin al rninistrului dezvoltării 
regionale şi adninistraliei pub/ice, cu 
avizul Minister ului Finanţelor Pub/ice" 

3 modificări prin ryy ,O.U.G.. nr.. 13/2010 w. m M. Of. nr. 308/12 mai 2016 `:. .. r.: termenul prevăzut la art. 62 alin. (3) se 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea termenu lui prevăzut prorogă până la data de 31 august 2016 
la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală 

aprobată prin L. nr. 214/2016 M. Of, nr. 910/11 nov. 2016 

4 ':modificări prin 
.. ..,.. .. ....... >. - ::<.Y. .. 

, nr 21 412016 .. M. Of. nr: 9101'11 nov: 2016 aprobă O. U. G. nr. 13/2016 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 
alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală 
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5 modificări prin O.U.G. nr.. 84/2016 M. Of. nr.. 977/6 dec. 2016 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul financiar-fiscal 

aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

~ 
6 rnodificări prin :: •L. :nr. 82/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernu lui 
nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul financiar-fiscal 

.. ,~ . ..  . .. .. .. ..... 
7 modificări prin O.U.G. nr.. 42/2017 M. Of. nr. 438/13 iun. 2017 

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

aprobată prin L. nr. 255/2017 M. Of. nr. 1011/20 dec. 2017 

modifică art. 54, art. 92 alin. (S), (6) şi (8), 
art. 103 alin. (1), art. 163 alin. (11), art. 
165 alin. (3) /it. b), art. 213 alin. (13), art. 
220 alin. (2_I) şi (4), art. 229, art. 236 
alin. (4) şi (7), art. 257 alin. (2), art. 272 
alin. (1)-(S), art. 286 lit. i) şi art. 306 alin. 
(3), 
introduce al/n. (5_I) la art. 92, alin. (11 _1)-
(11_12) la art. 163, alin. (9) şi (10) la art. 
169, alin. (6) la art. 235, /it. n)-ş) la art. 
286, art. 291_1, 2912, aim . (6) şi (7) la 
art. 303 şi art. 306_i; 
abrogă art. 247 alin. (7), art. 250 al/n. (4) 
/it. 1), art. 291 alin. (5) şi art. 306 alin. (4) 

aprobă cu rnodificări O. (1G. rtr. 84/2016 şi 

modifică art. 220 şi art. 236 a1in. (4) 

modifică art. 286 /it. i), art. 303 alin. (7), 
art. 306 alin.(3); 

introduce art. 2913, alin. (6) - (8) la art. 
299, alin. (8) la art. 303, alin. (4) la art. 304, 
/it. u) şi v) la art. 336 alin. (1), lit. 1) şi m) la 
art. 336 alin. (2), anexa nr. 3. 
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8 modificâri prin O.O. nr. 30/2017 M. Of. nr. 708/31 aug.. 2017 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

aprobată Cu modificări şi L. nr. 150/2018 M. Of. nr. 523/26 iun. 2018 
completări prin 

rnodifică art. 8 a/in. (4), art. 11 a/in. (3) lit. 
d), art. 47, art. 67 a/in. (1), art. 82 aim . (2) 
şi (6), art. 83 denumirea marginală, art. 85 
a/in. (1), art. 116 a/in. (1), art. 117 a/in. 
(2), art. 134 a/in. (4), art. 138, art. 139 lit. 
f), art. 140 a/in. (6), art. 141 a/in. (1) 
partea introductivă, art. 144, art. 145 a/in. 
(3), art. 150 a/in. (1), art. 153 a/in. (3) lit. 
a), art. 157 a/in. (2) /it, a), art. 157 a/in. 
(3), art. 158 a/in. (5), art. 163 a/in. (2) la 1 
ianuarie 2018, art. 165 alir2. (9), art. 168 
a/in. (12), art. 171 a/in. (1), art. 174 a/in. 
(4) lit. b), art. 176 a/in. (4), art. 184 a/in. 
(1), art. 186 a/in. (4), art. 191 a/in. (4) şi 

(6), art. 193 a/in. (3) lit. c), art. 194 a/in, 
(1) /it. e), art. 195 a/in. (1) /it. J), art. 195 
a/in. (7), art. 200 a/in. (1), art. 201 
denumirea marginală, art. 204, art. 206 
a/in. (3) lit. d), art. 206 a/in. (6), art. 208 
a/in. (1), art. 211 lit. b), art. 212 a/in. (2), 
art. 213 a/in. (2) $ (8), art. 214 a/in. (1), 
art. 217 /it. d), art. 233 a/in. (1) lit. d), art. 
236 a/in. (2), (7) şi (12), art. 238 a/in. (7), 
art. 239 a/in. (1) lit. g), art. 240 a/in. (2), 
art. 242 a/in. (1), (5), (8) - (10), art. 247 
a/in. (3) lit. d), art. 250 a/in. (2) şi (14), art. 
253, art. 254 a/in. (1) - (3) şi (5), art. 255 
a/in. (2), art. 264 a/in. (1), art. 265 a/in. 
(1), art. 276 a/in. (5), art. 278 a/in. (3) şi 

(4), art. 279 a/in. (3) şi (4), art. 281 a/in. 
(3) şi (5), art. 336 a/in. (1) lit. g) si s), art. 
342 a/in. (3), art. 343; 

introduce a/in. (5) şi (6) la art. 2, a/in. (3) 
/a art. 23, /it. d) la art. 25 a/in. (1), a/in. 
(2_I) la art. 25, a/in. (5) la art. 32, a/in. (4) 
la art. 36, a/in. (3) la art. 50, a/in. (2) şi (3) 
/a art. 80 la 1 ianuarie 2018, a/in. (4) /a 
art. 83 la 1 ianuarie 2018, a/in. (5) /a art. 
83, a/in. (7) la art. 85, a/ira. (ii,) /a art. 92, 
a/in. (6) la art. 103, /it. j9 la art. 141 a/in. 
(1), a/in. (4) la art. 151, a/in. (4) la art. 
155, /it. d) la art. 156 a/in. (2), a/in. (4) la 
art. 156, /it. d) şi e) la art. 157 a/in. (2), 
a/in. (3) - (9) la art. 160, aim . (5_I) şi 
(5_2) la art. 173, a/in. (4) la art. 175, a/in. 
(12) la art. 181, a/in. (2_I) la art. 192, a/in. 
(71)/a art. 193, a/in. (24) la art. 193, /it. 
jn_1) la art. 194 a/in. (1), a/in. (8_1) la art. 
195, a/in. (11_1) la art. 195, a/in. (4) la art. 
199, a/in. (7) şi (8) la art. 207, a/in. (2_1) 
la art. 213, a/in. ('81)/a art. 213, a/in. (2) 
la art. 217, art. 227 _1, a/in. (7) la art. 230, 
a/in. (2_I) şi ('22,) la art. 233, a/in. (3_1) 
la art. 247, a/in. (14_1) la art. 250, a/in. (6) 
la art. 257, a/in. (1 _I) la art. 265, a/in. 
(41)/a art. 266, a/in. (8) şi (9) la art. 266, 
cap. XII 1, după art. 266, cu art. 266_i - 
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2665, lit. e) la art. 278 alin. (2), alin. (6) 
la art. 278, cap. III, după ant. 335, cu art. 
335_1 - 335_3, alin. (3_I) art. 336 la 1 
ianuarie 2018, aim . (3-2) la art. 336 la 13 
septembrie 2017, alin. (5) la art. 342; 

abrogă ant. 163 aim . (8) la 1 ianuarie 2018 

9 modificări prin L. nr. 255/2017 M. Of. nr. 1911/20 dec. 2017 aprobă O. U.G. nr. 42/2017 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

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

aprobată prin L. nr. 181/2018 M. Of, nr. 627/19 iul. 2018 

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

. .... .... . .... Y.:::. ... .::~, .. .. 

prorogă terrnenul privind plata în contul 
unic a creanţelor fiscale administrate de 
organul fiscal central (pr°ev.la art. 163 alin. 
(2)) până la 1 iulie 2018 

• introduce alin. (3_I) la art. 30 

12 :completat prin O.U.G. nr.. 18/2018 M. Of. nr.. 280/23 mar.. 2018 • „ introduce alin. (ii) şi (1 2)/a art. 103 
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal-
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

aprobată Cu completări prin L. nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 

13 =modificări prin 0 U . nr. 25/2018 M. Of nr. 291/30 mars 2018 modifică art. 169 alin. (4) si art. 206 alin. 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor (2) lit, a) şi alin. (3); 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- introduce alin. (31)/a art. 186, alin. (3) şi 
bugetare (4) la art. 187, alin. (5) la art. 192 şi alin. 

aprobată cu modificări şi L. nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 (2_I) la art. 197 completări prin 

. .. < .. v ~ ... i .. - .s . . . 
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14 modificări prin :: L~ nr. 150/2018 ~   .^.. M, Of w nr 523/26 iun.y 2018 
' 

nzodifică al~t. 165 alin. (2) şi art. 204; 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2017 introduce /it. c) la art. 160 alin. (3) 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală 

15 modificări .prin  O.0 . G, nr. 71/2018 ..ţ M. Of nr. .825/19 i ul. 2018 e prorogă ternzenul prevăzut la art. II din L. 
Ordonanţă de urgenţă privind prorogarea termenului de 
administrare, de către organele fiscale de la nivel judeţean şi 
al municipiului Bucureşti, a obligaţiilor fiscale datorate de 
contribuabilii mijlocii, de la data de 1 august 2018 la data de 1 
noiembrie 2018 

aprobată prin L. nr. 10/2019 M. Of. nr. 23/9 ian. 2019 

nr. 30/2018 până la data de 1 noiembrie 
2018 
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16 modificări prin L. nr. 181/2018 M. Of.. nr. 827/19 iu1. 2018 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 113/2017 pentru prorogarea unui termen 

aprobă O. U. G. nr. 113/2017 

17 modificăr.j prin L. nr. 203/2018 

18 modificări prin 

19 modificări prin 

M. Of, nr. 847/25 iuE. 2018 naodifică art. 226 a/in. (7) 
Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale 

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

L. nr. 212/2018 M. Of. nr, 558/30 iu(. 2018 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004 şi a altor acte normative 

O.U.G. nr. 88/2018 M. Of. nr. 840/2 oct. 2018 

nzodifică art. 272 a/in. (2) - (5) 

rodifică art. 264 a/in. (5); 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor introduce art. 264_1 
acte normative în domeniul insolventei şi a altor acte normative 

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

20 modifcărj 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 

modj că art. 194 a/in. (1) lit. e), art. 195 
alira. (1) - (3), art. 200 a/in. (1); 
introduce art. 62_1, a/in. (8_2) la art. 195 

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

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

-- 22 a,dmisă excepţie D.C.C, nr. 72/2019 M. Of. nr. 332/2 mai 2019 ....-.. .. m - --- :u: .. ....... .... .... ... .. ..   .. --- -------.... ---....... v: .. 
de neconst.. prin Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală 

;nodifică art. 47 a/in. (16), art. 157 a/in. 
(3), art. 162 a/in. (1), art. 210 /it. a), art. 
230 a/in. (1) şi (2), art. 233 a/in. (2_I) şi 
(3), art. 235 a/in. (6), art. 263 aim . (1); 
introduce a/in. (5)-(13) la art. 7, a/in. 
(16_i) şi (16_2) la art. 47, lit. b_I) la art. 
157 a/in. (2), art. 230 1 

art. 350 a/in. (1) 

: .. ..... ..........:>:.~ ....... .. .. .. . . ........ . ... ... .. -.. - .......... .. . ......... .. .... ... :•.v . .. ~NY .vn..} .......,, 44S~f } , }hii}ii; ::.:x , - . 

23 admisă excepţie D.C.C, nr. 72/2019 M. Of, or 332/2 mai 2019 sintagma "care constituie n~ijloace de . .. .~ . .... .. ... .. ..... ...... ... .. .._r.--- ---........ .. ........ ........... .. ...:: 
de neconst, prin Decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2019 referitoare la excepţia de 

neconstitu~ionalitate a dispoziţiilor art. 2331 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi 
ale art. 350 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală 

: :.._.:v . .... .......................... e. . ..,....::V..:.:: ...a..:, w x..:::. :.... _ ....... ~ 
24 modificări prin D.C.C. nr. 72/2019 ` M. Of; nr. 332/2 mai 2019...... :.....----. N  ....... :.......- ..... --- ~ .. m.r. ..........  ..~..x...., 

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

probă" din cuprinsul art. 350 a/in. (3) cu 
referire la a/in. (1) 

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
350 a/in. (1) şi (3) (terinenul se imp/ineşte 

la 17 iunie 2019) după care operează 

prevederile art. 147 din Constituţie 
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25 modificări prin L. nr. 129/2019 M. Of. nr. 589/18 iu1.. 2019 
Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

26 modificări prin 
O.G.. 

nr. 1912019 M. Of, nr. 694/22 aug, 2019 
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală 

27.admisă excepţie D.C.C. nr. 581/2019 11/1. Of. nr. 40121 ian.. 2020 :  .. . .. .. ... :....v. 
de neconst. prin Decizia nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, in redactarea 
anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 

28:admisă excepţie D.C.C. nr. 581/2019 : M. Of. nr. 40/21 ian. 2020 
de neconst.. prin Decizia nr. 581 din 1 octombrie 2019 referitoare la excepţia de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea 
anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel 
cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 

:.,.,:... : : ..... : .. .. ~,..... 
29 modifcări prin O..G. nr 5/202~ r M. Of.. nr. 58/3v1 an 2020 . ... ...... . .. .. .. . ......... ..A.:: . .. . ...nF ...4 ........ ... . ... .. . ........ .. . . ....... . --- -----. .~ . ... ..... . ...... . >:. : :.. :.::. . . ..:.:.n,: :~.. .... . .. . 

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

modifică art. 61 al/n. (4); 
introduce art. 62_i 

nmodifică denumirea titlului IX; 
introduce denumirea capitolului I 
„Procedura amiabilă în baza acordurilor 
sau convenţiilor pentru evitarea/eliminarea 
dublei iinpuneri şi în baza Convenţiei 

90/436/CEE privind elinzinarea dublei 
iinpuneri în legătură cu ajustarea 
profiturilor întreprinderilor asociate" după 

denumirea titlului IX şi cap itolulll 
„Procedura amiabilă pentru 
evitarea/elinzinarea dublei impuneri în 
baza Directivei (UE) 2017/1852 a 
Consiliului privind inecanisnzele de 
soluţionare a litigiilor, f scale în Uniunea 
Europeană " cu art. 283_I -283_19 

art. 213 alin. (8), în redactarea anterioară 

nzodificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 
30/201 7 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală 

suspendă pentru 45 de zile dispoziţiile art. 
213 al/n. (8), astfel cum au fost nzodificate 
prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură 

fz'scală (termenul se îinplineşte la 5 inartie 
2020), după care operează prevederile art. 
147 din Constituţie 

modifică, la data de 3 februarie 2020, art. 
25 alin. (1) lit. b), denumirea marginală a 
art. 164, art. 230 alin. (5), art. 233 a//n. 
(3), art. 236 alin. (9) /it, a), art. 236 alin. 
(13), (16) şi (17) şi art. 336 alin. (1) lit. k); 
mod/ f ică, la data de 1 iulie 2020, art. 286 
lit. i) pct. 1 si 3, art. 286 lit. p), art. 303 
al/n. (7) şi art. 306 al/n. (3); 
introduce, la data de 34februar/e 2020, 
alin. (7) şi (8) la art. 164 şi alin. (20) şi 

(21) la art. 236; 
introduce, la data de 1 iulie 2020, lit. t)-y) 
la art. 286, art. 2914, lit. w) şi x) la art. 
336 al/n. (1), lit. n) şi o) la art. 336 al/n. (2) 
si anexa nr. 4 
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30 rnodificări prin O.U.G. nr.. 24/2020 M. Of. nr. 107112 feb. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 

31 rnodificări prin 

32 modificări prin 

O.U.G. nr. 107/2020 M. Of. nr. 57011 iul. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. II din Ordonanţa 
Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru 
prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 36/2021 M. Of. nr. 263/17 mar. 2021 

L. nr. 113/2020 M. Of. nr. 500/8 iuL 2020 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative 

modifică art. 136, art. 137 alin. (2) şi art. 
336 aim . (1) lit. g) 

prorogă ternmenele prevă:ute la art. 291_4 
aim . (1), aim . (3), alin. (10) şi alin. (21) 

aprobă cu jnodificări şi completări O. U. G. 
nr. 88/2018 şi modifică art. 264_1 alin. (I), 
(2) şi (3) şi (S); 
introduce aim . (3_I) şi (6) la art. 264_I 

33 ,modificări prin O.'U,G. nr. 1/1/2020 M. Of. nr.. 620/15 iul. 2020 naodifică art. 61; 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii introduce art. 61_i 
nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor 
şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 
alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi 
supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare 

34 completat prin 

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor 
ţinut la Oficiul Na~ional al Registrului Comerţului devine Registrul beneficiarilor reali. 

O.U.G. nr. 153/2020 M. Of, nr. 817/4 sep. 2020. m.. introduce art. 70_i 
Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri fiscale de 
stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi 
pentru completarea unor acte normative 
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35 modificări prin L. nr. 295/2020 M. Of.. nr. 1266/21 dec. 2020 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor 
măsuri fiscal-bugetare 

modit că art. 1 pct. 31, art. 7 al/n. 10, art. 
11 al/n. (3) lit. d), art. 11 a/in. (10), art. 18 
a/in. (3), art. 23 al/n. (3), art. 54, art. 59 
a/in. (3), art. 62 a/in. (5), ant. 71 a/in. (5), 
art. 82 a/in. (1) /it. e), art. 83 a/in. (4) 'i 
(5), art. 85 al/n. (3), art. 98 lit. d), art. 126 
a/in. (2), art. 127 al/n. (1) /it. h) şi al/n. (2), 
(5) şi (6), art. 128 al/n. (1) şi (2), art. 130 
a/in. (2), art. 131 al/n. (1) şi (2) şi partea 
introductivă a al/n. (4), art. 135 al/n. (5), 
art. 140 a/in. (3) şi (6), art. 145 a/in. (1), 
art. 158 a/in. (4), art. 160 a/in. (1), art. 168 
a/in. (12), art. 173 a/in. (3), art. 181 al/n. 
(1), al/n. (2) partea introductivă şi a/in. (7) 
şi (8), art. 184 a/in. (7), art. 193 a/in. (2), 
(11) şi (18), art. 194 al/n. (1) lit. c), art. 195 
a/in. (2), (5) şi (11), art. 199 a/in. (1), art. 
203 a/in. (1), art. 206 al/n. (2) /it. c), art. 
211 lit. b), art. 212 a/in. (2), art. 213 a/in. 
(13), art. 214 a/in. (1), art. 217 a/in. (1) /it. 
d), art. 226 a/in. (1) şi (8), art. 241, art. 249 
a/in. (1) lit. b), art. 250 a/in. (14), art. 255 
a/in. (2), art 268 al/n. (2), art. 269 a/in. 
(2), art. 270 al/n. (3), art. 272, art. 274 
a/in. (5), art. 276 a/in. (5), art. 281 a//n. 
(4), art. 336 al/n. (3) şi art. 338 al/n. (3); 
introduce al/n. (6_I) la art. 11, lit. c) la art. 
18 a/in. (5), a/in. (4) la art. 23, /it. d)-g) la 
art. 49 a/in. (1), al/n. (7) şi (8) la art. 65, 
a/in. (2) la art. 76, a/in. (12) la art. 82, a/in. 
(3) la art. 86, lit. e) la art. 111 a/in. (2), 
a/in. (2_I) şi (2_2) la art. 126, /it. (i_I) la 
art. 127 a/in. (1), a/in. (8), (9) şi (10) la art. 
127, a/in. (2_I) /a art. 128, art. 137_i, 
a/in. (5_1) şi (6_I) la art. 140, a/in. (5_I) 
/a art. 159, a/in. (91)/a art. 167, art. 
170_1, al/n. (31)/a art. 173, a/in. (2_I) şi 

(13) la art. 181, a/in. (5) la art. 182, a/in. 
(9_I), (18_1)-(18_3) şi (25) la art. 193, 
a/in. (11 _2) şi (11 3) la art. 195, a/in. (2) 
/a art. 219, al/n. (5_I) şi (7)-(9) /a art. 235, 
lit. dl,) la art. 250 a/in. (4), a/in. (11_1)-
(11_5) /a art. 263, a/in. (41)/a art. 265, 
a/in. (41)/a art. 279, al/n. (31)/a art. 
281, art. 281_1 şi a/in. (2_I) la art. 283; 
abrogă art. 137 a/in. (4) 

Prevederile art. 270, 272 şi 274 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. I, se aplică în termen de 6 luni de la data publicării 
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi. 
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O, nr, 2100/2020 M. Of. nr. 635/20 iul. 2020 
Ministerul Finanţelor Publice M.F.P. 

Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plaită accesorii 

I completat prin O. nr. 3179/20.20 M. Of; nr. 1279/22 dec. 20213 
Ordin pentru completarea art. 2 din Procedura de anulare a 
obligaţiilor de plată accesorii, aprobată prin Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 2.100/2020 

('orrsiliul Legislativ - 25 martie 2021 Pag. 1 din 1 



EVENIMENTE SUFERITE de actul ... 
v'.'v``?5?0:,:?• ~?o':s7:.`•:' ::r,• • •.v:R :' : Y•:A ."J}}:: Utri 'A . :L:J' :rr~i}Y:.:L:' '.:i l. '.••••O. ti}a}:•v',~i, .'.}. yti~U ' iti\+ titi;:ii"J$J:S:J} • li ••~} .. .... • v} :'v'\k~ 'dk•}Wh•4 ' 'Y }} 'i•tir: \t'Ati'vhStiJ:9 '   4: •A•S• ...'.^'t.,.~.`s'~....,i?.'.~~..'J.L.,..~'..,`:a.,....,..,•.?}..`~..''.#°.,.:r.s''A".0'.}...s_..a,..'.3v.~.`...~'a'A..~s.`3?}.s.,.}.S`.,..\.".'?}.s.o.,b'.s....:.s~.r.'.ă.r.,.....•r. .. . •..,~'vo~'s:,... .`?~`~..•3NB~v.a,...•.~'. .ò-F3~c:3'i?`„?::'o:'~....s.,..,..705°3°~+`•'`.:i::J?+'.s~.'..k?,i'.'car.s.,..,....r. . . . . .,..,..r.,.. . .s....,......•.,..~2•.r`c. . . ''?h.'~a.w.•. 

O,U,G. nr. 69/2020 M. Of. nr. 393/14 mai 2020 

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 22712095 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale 

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

rodifică art. VIII aim . (2) lit, a), art. VIII 
alin. (4), art. VIII alin. (7) lit, a), art. IX lit. 
d), art. XIII alin. (S) lit. c), art. XIII alin. (7) 
lit. b), art. XIV, art. XVI şi art. XIX 
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