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AVIZ
referitor la proiectul de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.227/2015 privind Codul fîscal, abrogarea unor acte
normative si alte măsuri financiar-fiscale
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Analizând proiectul de Ordonanţă pentru modifîcarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea 

unor acte normative si alte măsuri financiar-fiscale transmis de 

Secretariatul General al Guvernului cu adresa nr. 377 din 14.07.2022 si
9

înregistrat la Consiliul Legislativ cu nr. D850/14.07.2022,

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 proiectul de ordonanţă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Proiectul de ordonanţă are ca obiect de reglementare 

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

modificările şi completările ulterioare, precum şi abrogarea Legii 

nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, cu completările 

ulterioare, respectiv modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, cu 

modificările şi completările ulterioare.
2, Semnalăm că, prin avizul pe care îl emite. Consiliul Legislativ 

nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative preconizate.
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3. în conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 186/2022
.A

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Jn temeiul art. 115 

alin. (1) din Constituţia României republicată. Guvernul este abilitat 

ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de 

încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2022, şi până la 

reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a 

anului 2022, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor 

organice... Precizăm că domeniile sunt stabilite în cadrul art. 1 pct. I 

- XII din lege.
Menţionăm că proiectul are ca temei dispoziţiile art. 1 pct. I 

poz. 5 şi 8 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a 

emite ordonanţe.
4. La art. I pct. 2, la textul preconizat pentru art. 24 alin. (1) 

lit. a) pct. 1, referitor la sintagma ,,sau are forma de organizare a unei 

alte persoane juridice aflată sub incidenţa legislaţiei române'\ 

semnalăm că aceasta nu este suficient de precisă, fiind necesară 

revederea si reformularea normei în vederea enumerării tutoror acelor
5

persoane juridice vizate de iniţiatori.
Reiterăm această observaţie pentru toate cazurile similare din

proiect.
5. La art. I pct. 4, cu privire la normele propuse pentru art. 47 

alin.(l) lit. a) şi b), semnalăm că, prin intervenţiile legislative aduse 

actului normativ de bază prin Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2017 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
lit. a) şi b) au fost abrogate.

Ca urmare, având în vedere că actul normativ de bază nu a fost 

republicat, iar literele alin. (1) al art. 47 nu au fost renumerotate, se 

impune ca textele propuse pentru lit. a) şi b) să fie introduse la finalul 

acestui alineat şi să fie marcate cu lit. g) şi h).
De asemenea, se va avea în vedere şi corectarea trimiterilor la 

aceste litere din cuprinsul proiectului.
6. La art. I pct. 8, la textul propus pentru alin. (2^) al art. 48, 

pentru rigoare în redactare se impune înlocuirea sintagmei „Codului de 

procedură fiscală” cu expresia „Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”.
Reţinem această observaţie pentru toate cazurile similare din

proiect.
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7. La art. I pct. 14, cu privire la sintagma ..dispoziţiile prezentei 

litere prevalează faţă de cele ale Ut. mf \ precizăm că aceasta este 

lipsită de claritate şi precizie, putând genera dificultăţi în aplicare, şi 
recomandăm revederea şi reformularea normei.

8. La art. I pct. 34, la textul prevăzut pentru art. 76 alin. (4) 

lit. h), pentru o corectă şi completă informare juridică, sintagma 

„Hotărârea Guvernului nr. 38/2008, cu modificările şi completările 

ulterioare” se va înlocui cu expresia „Hotărârea Guvernului nr. 38/2008 

privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care 

efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările 

ulterioare”. Referirile ulterioare la acest act normativ nu vor mai
menţiona titlul acestuia.

Această observaţie este valabilă pentru toate cazurile similare din
proiect.

9. La art. I pct. 37, la textul propus pentru art. 76 alin. (4^) lit. c) 

pct. (ii) şi (iii), semnalăm că, pentru o exprimare adecvată în context, 
se impune revederea şi reformulare normelor preconizate, astfel:

„(ii) spaţiul de cazare/de locuit se află în unităţile proprii, inclusiv 

de tip hotelier sau într-un imobil închiriat în acest scop de la o terţă 

persoană de către angajator;
(iii) contractul de închiriere dintre angajator şi terţa persoană 

este încheiat în condiţiile legii”.
Totodată, referitor la lit. g), pentru respectarea art. 38 alin. (2) din 

Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, sintagma ..sumele vor fi acordate'' va fi redactată, astfel: 

„sumele sunt acordate”.
Această observaţie este valabilă pentru toate cazurile similare din

proiect.
10. La pct. 42, la textul propus pentru art. 97 alin. (7), prima 

teză, pentru claritatea şi previzibilitatea normei, sintagma ..titluri de 

participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament 

colectiv" va fi reformulată prin indicarea expresă a elementelor vizate.
De asemenea, pentru utilizarea unui limbaj specific domeniului 

normativ, termenul „se impun” va înlocuit cu „se impozitează”.
Observaţia este valabilă pentru toate cazurile similare din proiect.
11. La pct. 48, la textul prevăzut pentru art. 120 alin. (6^), 

pentru respectarea art. 37 alin. (3) din Legea nr, 24/2000, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, care prevede că ..exprimarea
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prin abrevieri a unor denumiri sau termeni se poate face numai prin 

explicitare în text, la prima folosire'\ este necesar ca abrevierea 

„A.N.A.F.” să fie redată in extenso, respectiv „Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală”.
Reiterăm această observaţie pentru toate cazurile similare din

proiect.
12. La pct. 55, cu privire la alineatul nou introdus la art. 133 

alin. (23), semnalăm că acest articol este organizat în 21 de alineate.
Aşadar, pentru rigoare în redactare, se impune marcarea 

alineatului nou introdus ca alin. (22) şi modificarea corespunzătoare a
părţii introductive.

13. La pct. 72, referitor la textul propus pentru art. 151 alin. (6^) 

teza a Il-a, pentru o exprimare adecvată în context, sugerăm înlocuirea 

sintagmei ..datorată de către contribuabili’" cu sintagma „datorată de 

către respectivii contribuabili”.
14. La pct. 86, referitor la textul propus pentru art. 220^* alin. (1) 

lit. n), pentru evitarea repetiţiilor în text, propunem înlocuirea expresiei 

„pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute la art. 142 lit. aa')” cu 

sintagma „pentru partea care depăşeşte limitele prevăzute la respectiva 

dispoziţie”.
15. La pct. 108, referitor la textul propus pentru art. 460 alin. (5) 

lit. a), pentru o exprimare adecvată stilului normativ, recomandăm 

înlocuirea sintagmei „determinate conform art. 457, din Codul fiscal” 

cu sintagma „determinate conform prevederilor art. 457”.
16. La art. II, pentru rigoare normativă, la teza finală a alin. (2) 

sintagma ..în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe"" va fi reformulată 

prin raportare la termenul de intrare în vigoare şi nu la cel de publicare 

în Monitorul Oficial, întrucât în unele cazuri şi la anumite categorii de 

acte normative, aceste termene nu coincid.
17. La art. III, raportat la fondul măsurilor propuse, recomandăm 

analizarea necesităţii includerii textului preconizat ca normă de 

completare a Codului fiscal, prin integrarea structurală a acestuia în 

cuprinsul actualului art. I.
în situaţia neînsusirii observaţiei anterioare, dacă actualele 

dispoziţii ale art. III nu se încorporează în Codul Fiscal, pentru 

respectarea exigenţelor de tehnică legislativă, sintagma „prin excepţie” 

va fi înlocuită cu expresia „prin derogare”. Această observaţie se
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menţine si pentru cazurile similare din cuprinsul art. IV, de la alin. (2) 
şi (3^

în plus, referitor la textul propus pentru alin. (1), pentru rigoare 

normativă, precizăm că titlurile actelor normative trebuie redate doar la 

prima citare, pentru a nu se încărca excesiv textul reglementării. Astfel, 
prima menţionare în text a Codului fiscal va redată sub forma „Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fîscal, cu modificările şi completările 

ulterioare”, referirile ulterioare la aceasta urmând să se facă la „Legea 

nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare”.
Observaţia este valabilă pentru toate situaţiile similar din 

cuprinsul proiectului.
18. La art. VII, pentru respectarea uzanţelor normative, partea 

introductivă va avea următoarea redactare:
„La articolul 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 

decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 250/2003, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (3) 

şi (3^) se modifîcă şi vor avea următorul cuprins:”.
Referitor la textul propus pentru alin. (3), pentru respectarea 

art. 37 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, este necesar ca abrevierea „POS” să fie redată 

in extenso.
19. La art. VIII, la partea dispozitivă, pentm o exprimare 

specifică stilului normativ, recomandăm înlocuirea sintagmei „se 

realizează” cu sintagma „se aplică”.
20. La art. IX, pentm rigoare normativă, la lit. a), sintagma „42, 

87 şi 90” se va înlocui cu sintagma „pct. 42, 87 şi 90”.
Cu privire la lit. j), pentm supleţea normei, sintagma „intră în 

vigoare în 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a prezentei ordonanţe şi” se elimină, întrucât potrivit art. 12 

alin. (1) din Legea nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, „Legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza 

unei legi speciale de abilitare intră în vigoare la 3 zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la o dată 

ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe 

zile calendaristice, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al 

României, şi expiră la ora 24,00 a celei de-a treia zi de lapublicareP
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Totodată, din aceleaşi raţiuni, este de analizat dacă nu este 

necesară eliminarea art. XI.
21. La art. X, recomandăm disjungerea normei, întrucât 

modificările preconizate la art. III nu pot intra în vigoare la data de 

1 ianuarie 2023, fără indicarea expresă a unei derogări de la 

prevederile art. 4 din Codul fiscal.
în acest context, norma care ar trebui să reglementeze separat 

intrarea în vigoare a prevederilor preconizate la art. III va trebui 

reformulată, astfel: „Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, prevederile art. III intră în vigoare la data de 1 ianuarie 

2023.”
22. La art. XII, pentru corectitudinea informaţiei juridice şi 

asigurarea caracterului complet al dispoziţiei, propunem ca norma de 

republicare să aibă următoarea formulare:
„Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 

2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele aduse 

prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se 

textelor o nouă numerotare”.

presebii^ ^
Florin

Bucureşti
Nr. 827/14.07.2022
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 49/22 ian. 2008H.G. nr. 38/2008
Hotărâre privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de 
transport rutier

modificări prin H.G. nr. 1289/2011 M. Of. nr. 25/12 ian. 2012
Hotărâre privind modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul rutier

1 modificâ an. II. art. 13 alin. (3), art. 15



1

EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 163/7 aug. 1991L. nr. 50/1991
Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construclii

(V. D.C.S.J. nr. VII/2000 (art. 23, 26. 30)- M. Of. nr. 84/19 feb. 2001)

M. Of. nr. 933/13 oct. 2004 
Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

republicare cu 
renumerotare

1

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

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

2 modificări prin O.U.G. nr. 122/2004 modifică arl.4

M. Of. nr. 412/16 mai 2005

3'modificări prin L. nr. 119/2005 M. Of. nr. 412/16 mai 2005
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuiui 
nr. 122/2004 pentm modificarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

aprobă cu modificări şi completări O. U.C. 
nr. 122/2004 şi modifică art. 4 Ut. a) pct. 2. 
art. 4 Ut. c) pct. 2, art. 4 Ut. d). art. 4 Ut. e) 
pct. 2. art. 4 lit.J) pct. 2, art. 7 alin. (9) şi 
(W), art. 12 alin. (2). art. 45 alin. (3): 
introduce pct. 3 la Ut. c) a art. 4. pct. 3 la 

lit. J) a art. 4

^ modificări prin L. nr. 52/2006 M. Of. nr. 238/16 mar. 2006
Lege pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 4 Ut. c) pct. 3, art. 10 Ut. a), 
art. 15 lit.J), art. 26 alin. (2), art. 34 alin. 
(6). an. 37 alin. (2). art. 45 alin. (6): 
introduce alin. (3) la art. 5: 
abrogă art. 46

5 modificări prin L. nr. 376/2006 M. Of. nr. 846/13 oct. 2006
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constoicţii

modifică art.24 aUn.(l) lit.b) . art.27 
aUn.(l) şi (5), art.32 alin.(4). art.33

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

modifică art. 11 alin. (1) Ut. b)

L. nr. 101/2008 M. Of. nr. 371/15 mai 2008
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

^ modificări prin modifică art. 4 lit.J)pct.3:
introduce pct. 4 la art.4 lit.J). alin. (1_1) la
art. 7. Ut. d_l) la art. 10



6 modificări prin ' O.U.G. nr. 214/2008 M. Of. nr. 847/16 dec. 2008 Ia data de 14 feb. 2009, modifică art. 1 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (1), ari. 2 alin. (1) şi (2), modifică art.

S partea introductivă şi Ut. a), b). c), e) şi 
f). art. 5, art. 6 alin. (I). art. 6 alin. (4), an. 
7 alin. (1), (2). (14), (15) şi (16), art. 9 alin. 
(1) partea introductivă, art. 11 alin. (1) 
partea introductivă şi Ut. h). art. 22, art. 26 
alin. (1) Ut. b) şi h), art. 27 alin. (3), art. 42 
alin. (2). anexele nr. 1 şi 2; ■ 
introduce alin. (2_1) ia ari. 2, alin. (2), (3) 
şi (4) la art. 4, alin. (1_1) la art. 6, art. 6_1, 
alin. (IJ). (IJ), (2_1), (2_2), (2_3). 
(15_1). (15_2). (15_3). (21). (22) şi (23) la 
ari. 7, alin. (6) la art. 26, art. 30_1, art.
43 J, art. 43J2, alin. (3_1) la art. 45; 
abrogă an. 10 Ut. c), art. 26 alin. (I) Ut. m), 
art. 27 alin. (6). art. 45 alin. (1) Ut. b); 
înlocuieşte. în tot cuprinsul legii, termenul 
"Proiect", din sintagmele "Proiectpentru 
autorizarea executării lucrărilor de

nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

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

construcţii", 'Proiect de organizare a 
execuţiei lucrărilor" şi "Proiectpentru ■ 
autorizarea executării lucrărilor de 
desfiinţare", cu termenul "Documentaţie 

, tehnică - D. T. ", abrevierile ’P.A.C.",
"P. O.E." şi "P.A.D. " cu abrevierile 
"D.T.A.C.", "D.T.O.E."şi "D.T.A.D.", 
sintagma "oficiul judeţean de cadastru, 
geodezie şi cartografie" cu sintagma • 
"oficiul de cadastru şi publicitate 
imobiliară teritorial"

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

respinsă prin L. nr. 9/2013 M. Of. nr. 121/5 mar. 2013



’O modificâri prin L. nr. 261/2009 M. Of. nr. 493/16 iul. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 214/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

la data de 17 oct. 2009. aprobă cu 
modificări şi completări O.U.G. nr. 
214/2008 şi modifică an. 2 alin. (2) şi alin. 
(2_l). art. 2. ari. 4 Ut. a) pct. 2. Ut. c) pct. 2 
şi Ut. e) partea introductivă, art. 4 alin. (2). 
art. 5. art. 6 alin. (1). (1_1). (4) şi (6). art. / 
alin. (1) Ut. b). d) şi f), alin. (IJh alin. (3). 
alin. (9), alin. (10), alin. (15J), alin. (16). 
alin. (20) şi alin. (21), art. 9 alin. (I) partea 
introductivă, art. II alin. (1) Ut. h), art. 24 
alin. (2), art. 26 alin. (1) Ut. g) şi h) şi alin. 
(2). art. 27 alin. (4), art. 33 alin. (1). art. 3a 
alin. (1). (3). (4), (6) şi (7). ari. 35 alin. (2), 
art. 40 alin. (3), art. 42 alin. (2). art. 43, 
an. 45 alin. (3). alin. (3_1) şi alin. (6). 
ane.xa nr. 1. ane.xa nr. 2: 
introduce Ut. a_l)-a_3) la art. 2 alin. (4). 
alin. (5) la an. 4. alin. (3_J). (I6_I) şi 
(20_]) la an. 7, alin. (3) la an. 8. Ut. m) la 
ari. II alin. (1). Ut. d) la an. 24 alin. (1),
Ut. bj) la art. 26 alin. (J). alin. (IJ) la 
art. 45. art. 47_J:
abrogă ari. 4 Ut. J).ari. 4 alin. (4). ari. 7 
alin. (1) Ut. e). art. 30_!: 
înlocuieşte. în lor cuprinsul legii, sintagma 
"verificator tehnic" cu sintagma 
"verificator de proiecte"

1’imodificări prin O.U.G. nr. 85/2011 M. Of. nr. 716/11 oct. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constnjcţii 

aprobată cu modificări şi L.nr. 81/2013 M. Of. nr. 199/9 apr. 2013 
completări prin

modifică an. 3 alin. (1) Ut. e): 
abrogă art. 4 alin. (5)

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

modificări prin L. nr. 269/2011 modifică art. 7 alin. (9)

'^completat prin L. nr. 125/2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2010 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind 
auditul de siguranţă njtieră

M. Of. nr. 486/16 iul. 2012 aprobă cu modificări şi completări O.C. nr. 
6/2010 şi introduce alin. (24) la art. 7

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

M. Of. nr. 506/24 iul. 2012 modifică ari. 23 alin. (3)

modificări prin L. nr. 154/2012
Lege privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 
electronice

M. Of. nr. 680/1 oct. 2012 modifică art. 4 alin. (1) Ut. c) pct. 3 şi alin.
O):
introduce alin. (2_l) la art. 4



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

M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 la dala de J febniarie 20J4, modifica ari. 
24, ari. 26 alin. (}) Iii. a) şi h): 
abrogă an. 25

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

M. Of. nr. 121/5 mar. 20131^ modificări prin L. nr. 9/2013
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 228/2008 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

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

L. nr. 81/2013 M. Of. nr. 199/9 apr. 2013 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

18 modificări prin aprobă O.V.G. nr. 85/20JJ şi modifică an. 
4 alin. (2):
introduce alin. (6) la art. 4; 
abrogă modificarea referitoare la art. 3 
alin. (1) Ut. e)

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

19 modificări prin L. nr. 127/2013 modifică art. 37 alin. (5)

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

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

IM. Of. nr. 353/14 mai 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şl completarea Legii anexa nr. 2: 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

M. Of. nr. 874/1 nov. 2016

21 modificări prin O.U.G. nr. 22/2014 modifică art. 26 alin. (2) liniu{a a patra.

introduce art. 7_l. Ut. e_}) la art. 26 alin.

O)
aprobată cu modificări şi L. rir. 197/2016 

completări prin

M. Of. nr. 469/26 iun. 201422 modificări prin L. nr. 82/2014
Lege pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică art. 31

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

23 completat prin O.U.G. nr. 41/2015 introduce Ut. a_J) la aii. 4 alin. (l)

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

O.U.G. nr. 7/2016 M. Of. nr. 204/18 mar. 20162^ modificări prin modifică art. 29 alin. (3) şi an. 43 Ut. b): 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru accelerarea introduce Ut. d_}) la art. 7 alin. (I). alin. 
implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de f} 4). (J 5J. (5 ]).(5 2). (16 2) la art. 7. 
transport, precum şi pentru modificarea şi completarea unor - - - - —
acte normative Ut. c) art. 7 alin. (20). alin. (25) la an. 7, 

alin. (1_1) şi (3_1) la art. 27, alin. (2_1) şi 
(2J) la art. 28

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

M. Of. nr. 974/6 dec. 2016



25 modificări prin M. Of. nr. 245/1 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L. nr. 53/2016 modifică art. 3 alin. (1) Hi. b), ari. 4 alin. 
(}) Iii. a) pct. 2. art. 4 alin. (1) partea 
introductivă a Ut. e). art. 26 alin. (2) liniufa 
a şaptea, ari. 27 alin. (3) şi (4); 
introduce Hi. n) la alin. (J) al art. 26

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

modifică art. 6 alin. (1) partea introductivă, 
art. 6 alin. (2). art. 43 Ht. a) şi definifia 
..construcţiispeciale " de. la anexa nr. 2: 
introduce alin. (3) la art. 1. alin. (2_J) şi 
(3_i) la art. 6. alin. (I3_l) şi (21 _I) la art. 
7. Ht. hj) la art. 7 alin. (20). alin. (2JJ) 
la ari. 7 şi alin. (2_J)-(2_3) h art. JJ

27 modificări prin M. Of. nr. 559/25 iul. 2016L. nr. 159/2016
Lege privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de 
comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de 
comunicaţii electronice

modifică art. 11 alin. (2); 
introduce alin.(3_1) la art. 2. art. 7_2: 
completează anexa nr. 2

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

28 modificări prin L. nr. 197/2016 modifică art. 3 alin. (1) Ht. h). art. 4 alin. 
(1) Ht. c) şi art. 6 alin. (6) Ht. c). art. 7_1. 
art. 26 alin. (1) Ht. e_l). art. 26 alin. (2) 
Hniuia a patra. art. 37 alin. (5): 
modifică şi completează anexa nr. 2: 
introduce alin. (l_2) la art. 6 şi alin. (l_6) 
la ari. 7. Ht. n) la art. 11 alin. (1), alin. 
(2_l) şi (2_2) la art. 37. alin. (6) la art. 37. 
alin. (2) la aii. 41. 
abrogă art. 4 alin. (2) şi (3)

O.U.G. nr. 83/2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri de eficientizare a 
implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele 
măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative 

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

M. Of. nr. 964/29 nov. 201629 completat prin introduce alin. (15_4) la art. 7

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

L. nr. 241/2016 iM. Of. nr. 974/6 dec. 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 7/2016 privind unele măsuri pentru accelerarea 
implementării proiectelor de infrastructură transeuropeană de 
transport, precum şi pentru modificarea şl completarea unor 
acte normative

39 modificări prin aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 7/2016 şi modifică art. 7 alin. (1_4)



M. Of. nr. 1052/27 dec. 201631 modificări prin O.U.G.nr. 100/2016 modifică ari. 2 alin. (2_J), ari. 2 alin. (4) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii partea introductivă, art. 2 alin. (4) Ut. a_J), 
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
precum şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii

art. 3 alin. (l) Ut. c). art. 3 alin. (2), art. 4 
alin. (}) Ut. a), art. 4 alin. (!) Ut. e) pcl. 2. 
art. 1 alin. (l) Ut. c), d) şiJ). art. 7 alin.
(2) - (5). (5J). (S) şi (21). art. 7 alin. (20). 
art. ll alin. (l) Ut. m), art. II alin. (2). art. 
II alin. (3). art. 12 alin. (J). an. 26 alin.
(1) . art. 27 alin. (2) ~ (4). ari. 29 alin. (l) şi
(2) , art. 31. art. 37 alin. (4). art. 47: 
modifică şi înlocuieşte anexa nr. I: 
introduce Ut. a_4) la an. 2 alin. (4). alin.
(I _I) şi (I_2) la an. 3, alin. (3_2) la art. 6, 
alin. (5_3) la an. 7. alin. (8_I) la art. 7, 
alin. (20_2) - (20_5) la an. 7. art. 7_3. Ut. 
o) la art. II alin. (I), alin. (2_4) - (2_6) la 
art. ÎI. alin. (4) şi (5) la art. 23. alin. (4_I) 
la art. 27, alin. (2_I) la an. 29. alin. (1_1) 
la art. 37. anexa nr. 3:

respinsă prin L. nr. 86/2017 M. Of. nr. 313/2 mai 2017

abrogă art. 7 alin. (20_I), art. 8 alin. (3), 
art. 26 alin. (2) ;
denumirea „Ministenil Dezvoltării. 
Lucrărilor Publice şi Locuinlehr " se 
înlocuieşte cu denumirea ..Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice
sintagma ..arhitect-şef se înlocuieşte cu 
sintagma ., arhitect-şef/urbanist-şef'. 
sintagma .. documentaţie tehnica — D T." 
se înlocuieşte cu sintagma ..proiect pentru 
autorizarea executării lucrărilor de 
construire/desfiinţare

M. Of. nr. 313/2 mai 201732,modificări prin L. nr. 86/2017
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 100/2016 pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, precum 
şi a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii

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

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

aprobată cu modificări prin L. nr. 273/2017

M. Of. nr. 440/14 iun. 2017 modifică art. 4 alin. (I) Ut. c) şi d)

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

M. Of. nr. 491/28 iun. 20173<imodificări prin L. nr. 147/2017
Lege pentru modificarea anexei nr. 2 din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

modifică anexa nr. 2

L. nr. 273/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 40/2017 pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii

M. Of. nr. 1035/28 dec. 201735imodificări prin modifică art. 4 alin. (I) Ut. c) şi d). art. 7 
alin. (5) şi (8). anexa nr. 2: 
introduce Ut. o) la art. II alin. (J). alin. 
(2_4) la art. II



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

aprobată cu modificări prin L. nr. 17/2019

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

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

M. Of. nr. 1043/10 dec, 2018
Lege privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi 
private asupra mediului

37 modificări prin L. nr. 292/2018 abrogă art. 8 alin. (3)

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

36 modificări prin L. nr. 117/2019 modifică art. 39;
introduce Ut. p) la art. }J alin. (J)

M. Of. nr. 873/30 oct. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

39 modificări prin L. nr. 193/2019 modifică art. 6 alin. (!) Ut. c), art. 6 alin.
(2) şi (2_l). art. 7 alin. (!) partea 
introductivă, art. 7 alin. (1) Ut. h) şi J), alin. 
(}_6). alin. (3). alin. (6). alin. (7). alin.
(16). alin. (20) Ut. h), art. 10. art. //, ort.
12 alin. (J). art. ]4, art. 26 alin. (!) Ut. 
h_]), art. 26 alin. (2) liniulele a treia şi a 
şasea. art. 30. art. 38 alin. (2) şi art. 45 
alin. (1 _1):
introduce alin. (2_J) - (2_3) la ari. 5, alin. 
(4) la art. 5. art. 5_J. Ut. c_l) la art. 6 alin. 
(}), alin. (2_2) şi (2_3) la art. 6. alin. (7) la 
art. 6. alin. (3_2) - (3_4) la art. 7. alin. 
(6J) şi (6_2) la art. 7. art. (7 J) şi (7_2) la 
art. 7, alin. (J6_3) - (16_5) la art. 7. Iii. 
b_2) şi b_3) la art. 7 alin. (20). alin.
(20J) ■ (20_7) la art. 7. alin. (2J_2) la art. 
7. alin. (4) la art. 8, aii. ! 1_J, art. 15_1. Ut. 
h_2) la art. 26 alin. (]), Ui. o) la art. 26 
alin. (}), alin. (I_2) - (l_4) la art. 45 şi 
alin. (7) la aii. 45

M. Of. nr. 8/8 ian. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 
privind calitatea in construcţii şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii

modifică art. 3 alin. (!) Ut. c), art. 4 alin.
(!) Ut. d), art. 6 alin. (!) Ut. c), art. 7 alin. 
(!) partea introductivă, art. 7 alin. (J6_4) 
şi alin. (20) Ut. a), art. 12 alin. (!), art. 26 
alin. (!) Ut. b) şi alin. (2) liniufa a patra, 
art. 27 alin. (3) şi (4), art. 37 alin. (6) şi art. 
45 alin. (!) şi (IJ):
introduce alin. (!_!) la art. I. Ut. c_]) la 
art. 7 alin. (J). Ut. d) ~J) h art. !! alin. (7) 
şi alin. (1_5) ~ (Î_15) la ari. 45; 
abrogă art. 11 alin. (l) Ut. I) şi m)

« modificări prin L. nr. 7/2020

M. Of. nr. 610/10 iul. 2020
Lege pentru modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

^’imodificări prin L. nr. 121/2020 modifică ari. 11 alin. (3)

L. nr. 149/2020 M. Of. nr. 658/24 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de constnjcţii

^^ modificări prin modifică anexa nr. 1; 
introduce alin. (20_8) la ari. 7; 
completează anexa nr. 2



I

M. Of. nr. 730/12 aug. 2020 
Lege pentai modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea a) şi b) 
executării iucrărilor de construcţii

'•3 modificări prin L. nr. 171/2020 modifică ort. 24 Ut. a) şi arf. 26 alin. (I) Ut.

M. Of. nr. 1198/17 dec. 2021^ completat prin L. nr. 303/2021
Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de constnjcţii

introduce alin. (6) la art. 23

M. Of. nr. 272/21 mar. 2022O.U.G. nr. 26/2022
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul investiţiilor publice

-‘Scompletat prin introduce art. 43 3

Dispoziţiile art. IX alin. (6) intră în vigoare la 10 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în 
Monitorul Oficial al României, Partea I

L. nr. 159/2022 M. Of. nr. 527/27 mai 2022**6 modificări prin modifică art. 2 alin. (4) Ut. d), art. 5 alin. 
Lege pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea (2_l) IU- 6) şi art. 5 alin. (2_2) Ut. b) 
executării lucrărilor de constnjcţii

‘‘^'modificări prin L. nr. 176/2022 M. Of. nr. 567/10 iun. 2022
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului naţional de dezvoltare locală etapa a ll-a şi 
pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind 
realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru 
reglementarea unor măsuri referitoare la Programul naţional 
de dezvoltare locală, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative

modifică art. 7 alin. (7)

M. Of. nr. 681/7 iul. 2022“fiimodificări prin L. nr. 198/2022 modifică art. II alin. (!) Ut. p):
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative introduce Ut. j) la art. / / alin. (2): 
în domeniul comunicaţiilor electronice şi pentru stabilirea unor abrogă art. 7 2 şi art. / / alin. (7) Ut. b) 
măsuri de facilitare a dezvoltării reţelelor de comunicaţii ~
electronice



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 254/21 oct. 1996Lnr. 114/1996

Legea locuinţei

M. Of. nr. 393/31 dec. 1997’ republicare
Legea locuinţei *)*) Republicatâ

2modificări prin O.U.G. nr. 44/1998 IM. Of. nr. 460/30 nov. 1998
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii locuinţei 
nr.114/1996

respinsă prin L. nr. 603/2002

modificâ ari. 69 şi anexa nr.2

M.Of. nr. 830/18 nov. 2002

M. Of. nr. 419/31 aug. 19993 modificări prin O.G. nr. 73/1999 abrogă la ] ian. 2000 pre\’cderUc ari. 63 
alin. (])Ordonanţă privind impozitul pe venit 

respinsă prin L. nr. 206/2002 M. Of. nr. 275/24 apr. 2002

“ modificări prin L. nr. 145/1999 M. Of. nr. 439/9 sep. 1999
Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 
114/1996

modificâ ari. 7 alin. (2). art.20 alin. (!) şi 
(5). aii.27. an.34 alin. (2) Iii. b. ari.35 alin. 
(2). ari.42 alin.(J). arl.4S lil.d. art.5S alin. 
(2) şi (3). art.69. anexa nr.2: iniroduce 
alin. (3) şi (4) la ari. 5. alin. (2) la ari.]3, 
alin. (9) la aii.20. aii.35_J. alin. (2) la 
aii.56, alin. (4) şi (5) la art.59, alin. (4) la 
an. 62; abrogă aii. 7 alin. (3) şi (4). an. 70

M. Of. nr. 455/20 sep. 1999
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri cu 
caracter fiscal pentru îmbunătăţirea realizării şi colectării 
veniturilor statului

aprobată cu modificări prin L. nr. 576/2001

(V. L. nr. 571/2003, O.G. nr. 92/2003)

O.U.G. nr. 127/1999 abrogă an. 5 alin. (J). an.6. aii.12 alin. (2)5 modificări prin

M. Of. nr. 679/26 oct. 2001

^ modificări prin O.U.G. nr. 215/1999
Modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la 
taxa pe valoarea adăugată 

respinsă prin L. nr. 285/2001

M. Of. nr. 649/30 dec. 1999 abrogă an. 5 alin. (3)

M.Of. nr. 306/11 iun. 2001

M. Of. nr. 113/15 mar. 2000 
Ordonanţă de urgenţă privind taxa pe valoarea adăugată 

aprobată cu modificări şi L. nr. 547/2001 
completări prin

^modificări prin O.U.G. nr. 17/2000 abrogă an. 5 alin. (3)

M. Of. nr. 676/25 oct. 2001

modifică an. 5 alin. (2) şi (4); introduce un 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alineat la ari. 7 după alin.(2) 
locuinţei nr. 114/1996

aprobată cu modificări prin L. nr. 250/2001

O.U.G. nr. 22/2000 M. Of. nr. 129/28 mar. 20008 modificări prin

M. Of. nr. 296/6 iun. 2001

modifică an. 20 alin. (1). alin. (7) şi (8): 
Modificarea şi completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea introduce un nou alineat după alin.(9) al 
de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie constaiite din fondurile 
statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de 
stat, precum şi a Legii locuinţei nr. 114/1996

M. Of. nr. 358/4 iul. 2001

O.U.G. nr. 98/2000 M. Of. nr. 302/3 iul. 20009imodificări prin

art.20

respinsă prin L. nr. 330/2001



M. Of. nr. 707/30 dec. 2000’O modificări prin O.U.G. nr. 295/2000
Ordonanţă de urgenţă pentru suspendarea aplicării sau 
abrogarea unor ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale 
Guvernului

aprobată prin L. nr. 109/2001

suspendă O.V.G. nv. 98/2000

M. Of. nr. 157/29 mar. 2001

M. Of. nr. 358/4 iul. 2001’’ modificări prin L. nr. 330/2001
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 98/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
65/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă 
destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile 
unităţilor economice sau bugetare de stat. precum şi a Legii 
locuinţei nr. 114/1996

respinge O.V.G. nr. 98/2000

modificări prin M. Of. nr. 540/1 sep. 2001
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru 
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe 

aprobată cu modifrcări prin L. nr. 734/2001

O.G. nr. 76/2001 abrogă art. 62 alin. (2)~(4)

M. Of. nr. 807/17 dec. 2001

i^modificări prin L. nr. 603/2002 IM. Of. nr. 830/18 nov. 2002
Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996

respinge O.V.G. nr. 44/1998

H.G. nr. 496/2004 M. Of. nr. 338/19 apr. 2004
Hotărâre privind aprobarea normelor pentru stabilirea 
cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate 
acorda în anul 2004 categoriilor de persoane prevăzute la ari. 
7 din Legea locuinţei nr. 114/1996

’^modificări prin modifică cuantumul prevăzut la art. 7 
alin. (2)

’s'modificări prin M. Of. nr. 463/1 iun. 2005O.U.G. nr. 42/2005
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri de 
reorganizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. • 
S.A. în vederea privatizării 

aprobată prin L. nr. 285/2005

{V. O. nr. 979/2005 (M.F.P.) - M. Of. nr. 635/19 iul. 2005)

abrogă, la data intrării in vigoare a 
Statutului C.E.C. - S.A., art. 20

M. Of. nr. 917/13 oct. 2005

L. nr. 285/2005
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a 
Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea 
privatizării

M. Of. nr. 917/13 oct. 2005modificări prin aprobă O.V.G. nr. 42/2005

completat prin L. nr. 62/2006
Lege privind completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

M. Of. nr. 268/24 mar. 2006 introduce art.5_J. alin.(3) la art.63

O.U.G. nr. 51/2006 M. Of. nr. 566/30 iun. 2006
Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Programului naţional prin L. nr. 62/2006 
privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală 

M. Of. nr. 43/19 ian. 2007

modificări prin abrogă art. 5_J şi arl.63 alin. (3) introduse

aprobată cu modificări prin L. nr. 12/2007

^Bmodificări prin L. nr. 230/2007 M. Of. nr. 490/23 iul. 2007 abrogă art. 35 alin.3. ari.35_J. art.36. 
Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor art. 64, art. 69. anexa nr. 2 
de proprietari



20 modificări prin O.U.G. nr. 57/2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii iocuinţei nr. 
114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului 
de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor 
proprietari

aprobată prin L. nr. 233/2008 M. Of. nr. 750/6 nov. 2008

M. Of. nr. 358/9 mai 2008 nwdifică art. 42 alin. J. arl.43: 
abrogă art.42 alin. 2

M. Of. nr. 750/6 nov. 200821 modificări prin L. nr. 233/2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe 
sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari

aprobă O.U.G. nr. 57/200S

22completat prin O.U.G. nr. 210/2008 M. Of. nr. 835/11 dec. 2008 
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii locuinţei nr. 
114/1996

aprobată cu modificări şi L. nr. 310/2009 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009 
completări prin

introduce lit. i) şi j) la art. 2, alin. 5 şi 6 la 
art. 5. art. 10_1. art. 35J. art. 65_I şi 
completează anexa nr. I

L. nr. 310/2009 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 210/2008 pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

23 modificări prin aprobă cu modificări şi completări O. U. C. 
nr. 210/200S şi modifică art. 2 Ut. i) şi j). 
anexa nr. J; 
introduce art. 6J_1: 
abrogă art. 35_î

2^1 modificări prin L. nr. 170/2010
Lege pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea art. 10 1 
din Legea locuinţei nr, 114/1996

M. Of. nr. 507/21 iul. 2010 modifică art. 10_1

L. nr. 71/2011
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil

M. Of. nr. 409/10 iun. 201125 modificări prin abrogă, la data de I oct. 201J. art. 21-33

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

M. Of. nr. 688/10 sep. 201526 modificări prin L. nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

abrogă la J ianuarie 2016 art. 10 
paragrafele 2 şi 3

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

L. nr. 143/2017
Lege pentru completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

,M. Of. nr. 461/20 iun. 201727 completat prin introduce lit.f_l) la art. 2 şi cap. Vll_l cu 
art. 56 1-56 9

IM. Of. nr. 237/10 mar. 2022
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
şi pentru stabilirea unor măsuri financiare în domeniul unor 
programe gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei

28 modificări prin L. nr. 45/2022 modifică art. 50



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 489/17 mai 2022L. nr. 135/2022
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative

promulgată prin D. nr. 791/2022 M. Of. nr. 489/17 mai 2022
Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

1

(



li'

EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 812/14 oct. 2016L.nr. 170/2016
Lege privind impozitul specific unor activităţi

1 promulgată prin D. nr. 838/2016 M. Of. nr. 812/14 oct. 2016
Decret pentru promulgarea Legii privind impozitul specific unor 
activităţi

2 completat prin L. nr. 153/2020 M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 introduce alin. (8) şi (9) la ari. 6
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



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 470/31 mai 2006L. nr. 204/2006
Lege privind pensiile facultative

promulgată prin D. nr. 751/2006 M. Of. nr. 470/31 mai 2006 
Decret pentru promulgarea Legii privind pensiile facultative

1

2 modificări prin O.U.G. nr. 112/2007 M. Of. nr. 710/22 oct. 2007 modifica ari.13 alin. (5), ari.40 alin.(J) şi 
(4). art.4}. ari.58 alin. (2), ari. 59. art.]20 
alin.(I). ar(.}21, ari.222. ari.123: 
introduce arl.74__l, art.}22_I, art.]24_J: 
abroga ari.37;
înlocuieşte, in tot cuprinsul legii şi al 

normelor emise în aplicarea acesteia, 
sintagma "membrii consiliului de 
administrafie şi ai comitetului de direcţie" 
cu sintagma "administi-aiori, directori, 
respectiv membri ai consiliului de 
supraveghere sau ai directoratului"

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a 
Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

M. Of. nr. 728/28 oct. 2008aprobată cu modificări şi L. nr. 201/2008 
completări prin

3 modificări prin L. nr. 201/2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 112/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a 
Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

M. Of. nr. 728/28 oct. 2008 aprobă cu modificări şi completări O. V. C. 
nr. 112/2007 şi modifică art. 14. art. 20 
alin. (4). art. 24 alin. (2), art. 76 alin. (1), 
art. 80 alin. (1). ari. 116 alin. (3), art. 121 
alin. (4) Ut. b). alin. (5) şi (11). art. 122, 
art. 123:
abrogă ari. 116 alin. (4). (5). (6). (7) şi (8)

< modificări prin M. Of. nr. 757/12 nov. 2012 
Lege pentnj punerea în aplicare a Legii nr. 266/2009 privind 
Codul penal

L. nr. 187/2012 modifică, la dala de 1 februarie 2014, art. 
121 alin. (1) Ut. i). art. 123

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

3 completat prin IM. Of. nr. 282/27 apr. 2015
Lege pentru completarea art. 84 din Legea nr. 204/2006 
privind pensiile facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr. 
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

L. nr. 87/2015 introduce Ut f) la art. 84

6 completat prin L. nr. 52/2017 M. Of. nr. 252/11 apr. 2017
Lege pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind 
fondurile de pensii administrate privat şi pentnj completarea 
art. 44 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative

introduce alin. (2_l)-(2_3) la art. 44

7 modificări prin M. Of. nr. 41/17 ian. 2018L. nr. 24/2018
Lege pentru modificarea art. 28 alin. (3) din Legea nr.
411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a 
art. 90 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile 
facultative

modifică art. 90 alin. (3)

8 completat prin IM. Of. nr. 1008/28 nov. 2018L. nr. 280/2018
Lege pentru completarea menţiunii privind transpunerea 
normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind 
pensiile facultative

introduce- Ut. d) la menţiunea privind 
transpunerea normelor europene



9 modificări prin M. Of. nr. 10/8 ian. 2020L. nr. 1/2020 abrogă Iii. c) de la menţiunea privind 
transpunerea normelor Uniunii EuropeneLege privind pensiile ocupaţionale

10 completat prin iM. Of. nr. 673/29 iul. 2020
Lege pentru modificarea, completarea şi abrogarea unor acte 
normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de punere 
în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/2.402 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a 
unui cadru general privind securitizarea şi de creare a unui 
cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă şi 
standardizată şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 
2009/138/CE şi 2011/61/UE, precum şi a Regulamentelor 
(CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 648/2012

L. nr. 158/2020 introduce Iii. 1) la art. 121 alin. (!)■



EVENIMENTE SUFERITE de actul...
mim g c.yr'

M. Of. nr. 688/10 sep. 2015L. nr. 227/2015

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

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

1

2 completat prin O.U.G. nr. 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

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

introduce 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 modifică art. J5 alin. (!) Ut. b), art., 43 
alin. (2). art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1), 
art.52 alin. (1), ari. 68 alin. (4) Ut. k). art. 
68 alin. (7) Ut. d) . ari. 76 alin. (2) Ut. g), 
art. 78 alin. (2) Ut. b), art. 97 alin. (7) 
prima teză, art. JOI alin. (9). art. 125 alin.
(1) Ut. c). art. 127 alin. (2). art. 148 alin.
(4) Ut. b), art. 151 alin. (6). art. 152 alin.
(2) . art. 157 alin. (2), art. 182, art. 185 
alin. (2). art. 187 alin. (1) Ut.j). art. 187 
alin. (2), ort. 192 alin. (2). ari. 195 alin.
(2), art. 202, art. 204 alin. (2), art. 207 
alin. (4). ari. 210 alin. (2), art. 212 alin. 
(2). art. 224 alin. (4) Ut. b), art. 470 alin. - 
(7), art. 471 alin. (2) şi (3), art. 474 alin.
(7) Ut. a), art. 475 alin. (3) şi (5), art. 481 
alin. (2) Ut. a), art. 485 alin. (l) Ut. f). art. 
494 alin. (6) şi (12). art. 495 Ut. a), b). c) şi

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

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

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

d)i

introduce alin. (5) şi (6) la art. 51. alin. (8) 
la art. 132, Ut. d) la art. 141, Ut. g) la alin. 
(2) al ari. 291, alin. (4_1) la ari. 492;

abrogă ari. 42 alin. (6), ari. 97 alin. (9), 
art. 123 alin. (2)

4 modificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015 modifică art. 152 alin. (1) Ut. m), art. 160 
alin. (1). art. 168 alin. (9) şi ari. 254Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare



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

modifică an. SO a/in. (2) IU. d). art. JOI 
alin. (9), ari. 168 alin. (7). art. 224 alin.
(5) . ari. 263 lil.J), ari. 307 alin. (6). art. 
331 alin. (2) Ut. g). ari. 360 alin. (6). ari.
361. art. 402 alin. (10) şi (11). ari. 403 
alin. (2). ari. 404 alin. (2) şi (5). art. 406 
alin. (1) Ut. b), art. 409 alin. (2), art. 410 
alin. (1). art. 412 alin. (8). art. 432 alin. 
(1). art. 434. art. 435 alin. (3). (4) şi alin. 
(9) IU. a), art. 453 alin. (2) şi (4). art. 457 
alin. (3). art. 458 alin. (1) Ut. a), art. 460 
alin. (6). art. 461 alin. (6). (11) şi (12). art. 
462 alin. (5). art. 463 alin. (2) şi (4). art. 
466 alin. (8) şi (9). art. 467 alin. (5): 
introduce Ut. g_l) la alin. (2) a! art. 13. 
alin. (11) la art. 26. alin. (4) (a an. 223, 
alin. (7) la art. 331, Ut. e) la alin. (6) al an.
362. alin. (4_1) şi (5_1) la art. 455, alin.
(6) la an. 462. alin. (4_l) şi (5_1) la art. 
463, alin. (2_l) la art. 465. alin. (6) la art.
467

6 modificări prin O.U.G. nr. 8/2016 M. Of. nr. 225/25 mar. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare in 
vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007*2013, 
precum şi unele măsuri fîscal-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 L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

modifică art. 153 alin. (1) Ut. h), denumirea 
marginală a art. 162. an. 162, art. 168 
alin. (10)

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

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 41/2015 şi modifică an. 178 alin. (4). 
denumirea secţiunii a lO-a de la titlul V 
cap. 111, an. 180-183, art. 456 alin. (1) 
lit.s). an. 464 alin. (1) Ut. s). art. 469 alin. 
(1) Ut. c), art. 476 alin. (1) Ut. b). art. 477 
alin. (7). art. 485 alin. (1) Ut. b). an. 495 
Ut. g);

introduce alin. (6_l)laart. 179

9 completat prin O.U.G. nr. 32/2016 M. Of. nr. 488/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financlar- 
fiscale

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2017 
completări prin

introduce pct. 3 la art. 60 (se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii august 
2016), Ut. e) la art. UI alin. (2), alin.
(2J) - (2J) la an. 111, Ut. aj) la art.
114 alin. (2), Ut. h) la art.29! alin. (2) (se 
aplică începând cu dala de 1 august 2016)

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

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

aprobată cu completări prin L. nr. 26/2017

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

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



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

aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017

modifică art. 1 pci. 59. an. II alin. (6)-{9), 
an. 22 alin. (1). an. 25 alin. (4) Ut. e), art. 
48 alin. (5). an. 81 alin. (J). an. 132. art. 
305 alin. (5). art. 316 alin. (11) Ut. g). an. 
316 alin. (12) Ut. a), art. 317 alin. (1). (2). 
(8). (10) şi (II). art. 325 alin. (3). art. 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_1) şi (5_2) la an. 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. î) la an. 
142. alin. (9_1) la art. 146. alin. (3_1) la 
art. 147. alin. (7_l) la art. 168. alin. (3_l) 
şi (3_2) la art. 169, alin. (9) la art. 190. 
alin. (2_1) la art. 191. alin. (7_1) la an. 
199. alin. (2_1) la art. 200. alin. (7) la art. 
207. alin. (2_1) la art. 208. alin. (5) la art. 
214. alin. (2J) la art. 215. Ut. f) la art. 268 
alin. (9). alin. (5_l) la art. 305, art. 3I5_1 
şi lit.f) la an. 325 alin. (1); 
abrogă art. 22 alin. (11). an. 316 alin. (11) 
Ut. b) şi art. 329:
suspendă aplicarea prevederilor art. 324 
alin. (4)—(6) până la data de 31 decembrie 
2019.

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

12 modificări prin O.U.G. nr. 3/2017 iM. Of. nr. 16/6 ian. 2017 modifică art. 47 Ut. c). art. 51 alin. (!) Ut. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii a), art. 52 alin. (1). art. 78 alin. (2) Ut. a) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal pct. iv). art. 111 alin. (1), art. 140. art. 143 

alin. (2) şi (4). art. 144, art. 145 alin. (2). 
art. 146 alin. (6) şi (8). art. 148 alin. (IJ- 
(3). art. 149. art. 160 alin. (3). art. 161 
alin. (2). art. 162 alin. (3). art. 170 alin. 
(2). art. 171 alin. (3). art. 172 alin. (3), art. 
173, art. 176aUn. (7). art. 177alin. (3). 
art. 178 alin. (1). (3) şi (4) şi art. 179 alin.

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

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

(0:
introduce art. 22_}. alin. (7) la art. 48. pct. 
4 la art. 60;
abrogă art. 51 alin. (!) Ut. h), art. 139 alin. 
(2) şi (3), art. 157 alin. (3). art. 176 alin. 
(5). art. 177 alin. (2). art. 178 alin. (2) şi 
art. 179 alin. (6_1)

13 modificări prin L. nr. 2/2017 M. Of. nr. 36/12 ian. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentnj 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). art. 168 
alin. (9) şi art. 169 alin. (1) şi (6); 
introduce alin. (9_l)-(9_3) la ari. 168: 
abrogă art. 153 alin. (1) Ut. e) şi art. 169 
alin. (7)-(}0)

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

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

modifică art. 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 art. 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 la art. 453

16 modificări prin L. nr. 61/2017 M. Of. nr. 266/14 apr. 2017
Lege pentnj respingerea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal

abrogă ari. 133 alin. (7) la data de 1 
ianuarie 2018

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

modifică art. 456 alin. (l) lit. d)

18 modificări prin M. Of. nr. 440/14 iun. 2017L. nr. 136/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

modifică art. 60 pct. 3 şi art. 423 alin. (3): 
introduce art. 44S_l şi 448^2

19 modificări prin L. nr. 177/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr, 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 584/21 iul. 2017 aprobă O.U.G. nr. 3/2017 şi modifică art. 
22 alin. (4). art. 25 alin. (4) lit. c). art. 48 
alin. (3). art. 53 alin. (I) lit. e). art. 54. art. 
55 alin. (3). art. 76 alin. (4) lit. t), an. 78 
alin. (2) lit. a), art. 125 alin. (1) ultima teză 
şi alin. (7), art. 139 alin. (1) lit. o), art. 155 
alin. (}) Ut. d), ari. 169 alin. (I) Ut. c). art. 
169 alin. (3) - (3_2). aii. 171 denumirea 
marginală şi alin. (2). art. 174 alin. (1) lit. 
d), art. 179 alin. (1) lit. c), art. 281 alin. (!) 
şi (8). art. 286 alin. (!) lit. c). an. 287 Iii. 
d). art. 316 alin. (8). alin. (9). alin. (11) Ut. 
h). alin. (12) partea introductivă şi lit. e). 
art. 336 pct. 4. aii. 342 alin. (J) şi (2), art. 
359, aii. 369 alin. (5). art. 371 alin. (1). 
art. 374 alin. (2). art. 377 alin. (3) şi (4), 
art. 379 alin. (1), art. 380partea 
introductivă, art. 382 alin. (2). art. 385 
alin. (2) şi (4), art. 387 alin. (1). art. 388 
partea introductivă, art. 390 alin. (2). art. 
393 alin. (2) şi (4). modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. 1 de la titlul VIII: 
introduce lit. k) la an. 13 alin. (2). alin. (2) 

la art. 47. alin. (8) la an. 48. alin. (5_J) la 
art. 107. lit. a_2) şi a_3) la art. 114 alin.
(2). alin. (IJ) la art. 115. alin. (8_J) la 
ari. 125. lit. e) la art. 169 alin. (l). alin.
(13) la art. 342. alin. (3) şi (4) la art. 366. 
secţiunea a 12_l- a cu art. 393_1 la titlul 
VW cap. I an. 487_];

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

20 imodificări prin O.G. nr. 4/2017 U. Of. nr. 598/25 iul. 2017
Ordonanţă pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică an. 140; 
introduce alin. (3) la an. 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 art. 76 alin. (4) Ut. o), art. 116 
alin. (}), art. 142 Ut. s) pct. 6. ari. 235, art. 
236. ari. 237. anexa nr. l:

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

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

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

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

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

24 modificări prin L nr. 209/2017 M. Of. nr. 875/7 nov. 2017 modifică, la 1 ian. 2018, art. 456 alin. (2) 
Ut. a) şi art. 464 alin. (2) Ut. i);Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 

privind Codul fiscal
introduce Ut. x) la art. 456 alin. (1), Ut. z) la 
art. 464 alin. (!) şi Ut. s) la ari. 464 alin. (2)



25;modificări prin O.U.G. nr. 79/2017 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 modifică an. 2 alin. (2). ari. 25 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii lil.h), art. 25 alin. (4) Ut. p). art. 47 alin. (I) 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal lit.c), art. 51 alin. (5) şi (6). art. 52. ari. 54, 

art. 60 pct. 2. art. 64 alin. (!) partea 
introductivă, ari. 68 alin. (4) Ut. i) şi alin.
(5) Ut. k) şi l), ari. 72 alin. (2), art. 73 alin.
(2) , art. 75 aUn.(J), art. 76 alin. (2) Ut.
}■_]), art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (2) 
Ut. a)partea introductivă şi Ut.b), art. 84 
alin. (8). art. 85 alin. (6), art. 86 alin. (4) şi
(6) . aii. 97 alin. (1) - (3) primele teze şi 
alin. (5) , art. 99. art. 100, aii. 101 alin. (2) 
şi alin. (9) prima teză, art. 107 alin. (1). art.
110 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 
aUn.(l) şi alin. (2) partea introductivă, art. 
123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 
alin. (3). ari. 132 alin. (2), art. 137 alin. (1) 
partea introductivă, art. 138, art. 139 
denumirea marginală, alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (4), art. 140, art. 141 
Ut. b). art. 142 Ut. ţ). art. 143 alin. (2) 
prima teză şi alin. (5), art. 145 alin. (1) 
partea introductivă, ari. 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}] al titlului V, art. 148, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului II al titlului V, 
art. 151, titlul capitolului 111 al titlului V, 
an. 153 alin. (1) Ut. a), art. 154 alin. (1) Ut. 
a), b). f şi g). art. 154 alin. (2). titlul 
secţiunii a 2-a a capitolului III al titlului V. 
art. 155, art. 156, art. 157 denumirea 
marginală şi alin. (1) partea introductivă, 
titlul secţiunii a 4-a a capitolului IU 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 111 al titlului V, 
art. 174, titlul secţiunii a 10-a a capitolului
111 al titlului V, art. 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 I1I_1 cu art. 40_I - 
40J5. 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), aUn.(5_l) la art. 168, 
capitolul IX cu art. 220_1 - 220_7 după 
cap. VIII al titlului V, alin. (8) la art. 297, 
alin. (3) la art. 502;

abrogă art. 27, ari. 47 alin. (1) Ut. a) şi b), 
art. 48 alin. (4), (5), (5_1), (5_2) şi (6), art. 
90, art. 145 alin.(3), art. 147 alin. (2), art. 
149, art. 152. an. 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), ari. 171 - 
■173. art. 175 şi secţiunile a 7-a - a 9-a cu 
art. 176-179. cap. IV al titlului V cu art. 
JS4-191. can. Va! titlului Vcu art. 192-
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200. cap. VI al titlului V cu art.20I- 208, 
cap. Vil 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

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

M. Of. nr. 402/10 mai 2018

27 modificări prin O.U.G. nr. 3/2018 ’M.Of. nr. 125/8 feb. 2018 modifică art. 139 alin. (1) Ut. o), ari. 143 
alin. (4), art. 144 şi art. 168 alin. (5_1); 
introduce alin. (5_4) la art. 146

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

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

M.Of. nr. 260/23 mar. 2018 aprobă cu modificări şi completări O.G. 
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), art. 78 alin. (2) Ut. 
a) pct. (iv). art. 142 Ut. s) pct. 6. art. 310 
alin. (1);

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

29imodificări prin M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

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

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

introduce Ut a_l la art. 60pct. 1, Ut a_l)_ 
la art 61, Ut. a_l la art. 64 alin. (1), alin. 
(10) şi (11) la ari. 69, art 69_1 - art. 69_3, 
cap. II _1 după art. 69_3, art. 72__1, alin.
(4) şi (5) la art. 79, alin. (2_1) la art 110, 
art 120_1, alin. (13) - (19) la art. 133, Ut. 
b_l) la art 137 alin. (l), Ut. h_l la art. 154 
alin. (1). Ut. i) la art.223 alin. (2);

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



30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018 modifică art. 51 alin. (4), art. 68 alin. (I), 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor art. 72 alin. (S). (9) şi (10), art. 79 alin. (1) 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal* 
bugetare

şi (4). art. 82 alin. (6). art. 102 alin. (1), 
art. 106 alin. (3). art. 107 alin. (5). art. 120 
alin. (7). art. 123 alin. (3). (4). (5) şi (6), 
art. 132 alin. (2). art. 148 alin. (2). ari. 151 
alin. (2)-(7). art. 170 alin. (2) Ut. a), art.
174 alin. (2). (3). (4), (5) şi (7), art. 174 
alin. (13) Ut. a), art. 180 alin. (3) şi art. 342 
alin. (9) şi (10):
introduce Ut. d) la art. 22 alin. (8). alin. (3) 
la art. 42, alin. (3_1) la ari. 48, alin. (1 _})- 
(l_4) la art. 56, art. 68_1. alin. (7) la art. 
82, alin. (9) la art. 106, alin. (9) la art. 107. 
alin. (10) la ari. 268, Ut.f) 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 firmelor .’itrăine 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 venituricu art. 238—254

M. Of. nr. 44/17 ian. 2019aprobată cu modificări şi L. nr. 30/2019 
completări prin

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

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

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

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

33 modificări prin O.U.G. nr. 63/2018 M. Of. nr. 602/13 iul. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce intre 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

termenul ţn evăzut la art. 133 alin. (13) Ut. 
a), alin. (14) Ut. a), alin. (15) Ut. a), art.
151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 2018

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

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

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

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

35completat prin L. nr. 196/2018 'M. Of. nr. 646/25 iul. 2018
Lege pentru modificarea şl completarea unor acte normative 
in domeniul asigurării pentru accidente de muncă

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



36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018
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

M. Of. nr. 854/9 oct. 2018 modifică an. 21 Ui. b) şi c). an. 133 alin. 
(15), an. 291 alin. (3) Iii. b):

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

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

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

aprobă O.V.G. nr. 3/2018

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

modifică ari. 453 IU. h)

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

M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018 introduce nr. cn. 14 la an. 105 alin. (2)

->o;modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

modifică art. 76 alin. (3) Ut. h), ari. 105 
alin. (4). art. 122 alin. (4) lit. a) şi c) şi alin. 
(5), an. 125 alin. (4), ari. 140. ari. 142 lit. 
r). art. 146 alin. (5) şi (5_1). art. 168 alin. 
{5_1). an. 170 alin. (2) lit. e). an. 220J. 
art. 331 alin. (6). an. 343 alin. (5). anexa 
nr. 1 de la titlul VIU; 
introduce pct. 5 la art. 60. lit. i) la art. 76 
alin. (3). alin. (5) la art. 105. lit. c) la art. 
133 alin. (15). alin. (15J) la art. 133. art. 
138_1. lit. r) la art. 139 alin. (1). alin.
(5_5) la aii. 146. Ut. r) la an. 154 alin. (1), 
Ut. t) la art. 157 alin. (1). Ut. I) la an.
220_4 alin. (1), alin. (4_1) la art. 220_6. 
alin. (3) la aii. 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.

modificări prin L. nr. 13/2019 M. Of. nr. 28/10 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 89/2018 şi modifică art. 456 alin. (1) Ut.
g)i
introduce Ut. g) - j) la art. 291 alin. (3). 
alin. (3) - (6) la art. 351, Ut. s) la art. 456 
alin. (2). alin. (2_1) la aii. 456



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

modifică ari. 25 alin. (3) iii. b) pct. 3. ari. 
25 alin. (4) Ut. i). ari. 40 J alin. (l). (3). (4) 
şi (7). aii. 40_5 alin. (4). aii. 41 alin. (7). 
art. 56 alin. (l_i). an. 56 alin. (1_4) Iii. b). 
aii. 68_J alin. (7), aii. 72 alin. (8). an. 82 
alin. (6). art. 115 alin. (1). art. 116 alin.
(1), an. 116 alin. (2) Ut. a), art. 123 alin.
(3) şi (4). an. 287 Ut. d), an. 291 alin. (3) 
Ut. c) pct. 5, an. 348 alin. (I); 
introduce alin. (4_]) la art. 25. Ut. e_}) la 
art. 53 alin. (1). alin. (6) la art. 78, alin.
(12) la art. JOI. Ut. nt) la art. 114 alin. (2), 
Ut. c) la art. 116 alin. (2). alin. (3_l) la art. 
116, art. 123_1. alin. (7)-(!0) la art. 130: 
abrogă art. 68_1 alin. (8)-(l I). an. 72 alin. 
(9). (10). (11) şi (12). an. 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. 13S_1 alin. (I)
RECTIFICARE

« modificări prin M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 
Ordonanţă de urgenţâ pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 227/2019

O.U.G. nr. 15/2019 prorogă pentru anul 2019. termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut peiUi-u depunerea 
Dccloraliei unice privind impozitul pe venit 
şi contribuţiile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv:
prorogă pentru anul 2019. termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru plata 
impozitului pe venit şi a contribuţiilor 
sociale obligatorii, datorate de peisoancle 
fizice, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv; prorogă pentru anul 2019. 
termenul de 31 martie inclusiv prevăzut la 
art. art. 151 alin. (24) până la data de 16 
august inclusiv: prorogă pentni anul 2019. 
termenul de 15 martie inclusiv prc^’ăzut la 
art. 133 alin. (15) Ut. a) pentru acordarea 
bonificaţiei, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv.

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

05 modificări prin 'M. Of. nr. 296/17 apr. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

L. nr. 60/2019 modifică art. 266 alin. (1) pct. 28. art. 314 
alin. (1) Ut. a) şi art. 314 alin. (3): 
introduce.art. 274_1. alin. (8) ■ (12) la art. 
278. lit.J) la ari. 286 alin. (!) şi Ut. d) ia 
art. 319 alin. (5)

46 modificări prin M. Of. nr. 309/19 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şl completarea unor 
acte normative

O.U.G. nr. 26/2019 modifică titlul secţiunii a 10-a a cap. 111 
titlu V, art. 180 denumirea marginală, art. 
ISO alin. (2) şi (3). art. 182; 
introduce Ut. s) la art. 139 alin. (1). Ut.c) la 
art. 180 alin. (1); 
abrogă art. 142 lit.t)



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

modifică an. 291 alin. (2) Ut. e): 
introduce Ut. k) la art. 291 alin. (2)

<8 modificări prin M. Of. nr. 427/30 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 22/2021

O.U.G. nr. 35/2019 abrogă art. 122 alin. (5)

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

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

modifică art. 60 pct. 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) Ut. i) pct. 1

5' modificări prin L. nr. 172/2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

■M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 modifică art. 270 alin. (3) Ut. h). art. 316 
alin. (9) şi art. 316 alin. (11) lit. h): 
abrogă art. 270 alin. (4) Ut. c)

52 modificări prin L nr. 179/2019
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al frandzei, 
precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

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

53 modificări prin M. Of. nr. 848/18 oct. 2019L. nr. 185/2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice

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

54 modificări prin L nr. 263/2019 modifică art. 146 alin. (S). art. 168 alin. (8) 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi anexa nr. 1 titlu! VIII nr. crt. 10-12;

abrogă art. 146 alin. (5_l)-(5_5). art. 168 
alin. (5J)

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

55 modificări prin M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea art. 51_1 alin, (1) şi 
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte 
normative

aprobată prin L. nr. 252/2021

O.U.G. nr. 89/2019 modifică art. 343 alin. (5) şi anexa nr. 1 de 
la titlul VIII -Accize şi alte taxe speciale

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

56 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 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 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare

aprobată prin L. nr. 35/2022 M. Of, nr. 201/1 mar. 2022

modifica aii. 13 alin. (2) lit.j), aii. 40_6, 
aii. 267 alin. (2) şi (3). aii 294 alin. (2) Ut. 
a), an. 324 alin. (4) şi (5). an. 325 alin. (2): 
introduce Ut. f) şi g) la aii. 13 alin. (1). pct. 

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

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

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

în anul 2020, temienul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1). aii. 
467 alin. (!) şi la aii. 472 alin. (1) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv; 
in anul 2020. termenul de 31 manie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (2). ort. 
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 ari. 25 alin. (4_1):
introduce pct. 48 la art. 7 şi Ut. l) la an. 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. 43 7;
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 M. Of. nr. 393/14 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale 

aprobată prin L. nr. 25/2022

O.U.G. nr. 69/2020 modifică art. 121. art. 151 alin. (22) - (24). 
an. 168 alin. (5). an. 174 alin. (22). art. 
316 alin. (9):
introduce Ut.f_l) la ari. 153 alin. (1), art. 
157_1. alin. (l_l)şi (1_2) la art. 168, alin. 
(23) şi (24) la art. 174; 
abrogă art. 151 alin. (26)

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

62 completat prin O.U.G. nr. 70/2020
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentnj 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. precum şi a altor 
acte normative

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

M. Of. nr. 394/14 mai 2020 introduce alin. (11) la art. 25

M. Of. nr. 755/19 aug. 2020

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

modifică art. 456 alin. (1) Ut. h)



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

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

65 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 Ut. 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. J18 alin. (2) lit.h): 
introduce Ut. t) la art. 25 alin. (4). alin. 
(J_6) şi (1J7) la art. 56. alin. (!_]) la art. 
123:
abrogă art. 53 alin. (3)

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

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

alin. (4). Ut. d) la art. 319 alin. (10). alin. 
(IJ) 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 art. 142

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

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

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

modifică an. 25 alin. (3) lit.h) pct. 2 şi alin. 
(9). art. 28 alin. (3) Ut. Ii) şi i). art. 62 Ut. 
o_l). art. 68 alin. (4_l): 
introduce pct. 2_1 la an. 25 alin. (3) Ut. b), 

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

71 modificări prin L. nr. 241/2020 
Lege pentru modiftcarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020 modifică art. 459 alin. (1)

72 modificări prin L. nr. 248/2020 modifică an. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

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

RECTIFICARE



i

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

modifică art. 103 alin. (1) Ui. a)

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

M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 modifică art. 25 alin. (4) lit. i) şi ari. 56 
alin. (!_!):
introduce alin. (l_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 ari. 7pct. IS. pcî 26 Ut. d). pct. S7 
şi 40, ari. 12 lit.h). i), m) şi s), arî. 13 alin. 
(1) lil. c), aii. 14 Iii. a), ari. 22 alin. (2). (4) 
şi (5). ari. 25 alin. (4) Ut. q). ari. 26 alin.
(î) partea dispozitivă a Ul.c). ari. 35, art.
39 alin. (6). art. 40_6 alin. (6). art. 43 alin. 
(5) Ut.a), art. 5i alin. (2) Ut. b). art. 54, art. 
59 alin. (2), art. 60 pct. 6. art. 66. art. 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) , an. 83 alin. (3) - (5), art. 84 alin. (11). 
art. 85 alin. (1) - (4) şi (6), art. 87, art. 89 
alin. (2). art. 92. art. 94 alin. (3). art. 96 
alin. (3) Ut. b) şi c) şi alin. (4), art. 106 alin.
(6) . art. 107 alin. (3). (5), (8) şi (9). art. 108 
alin. (2). art. 114 alin. (2) Ut. l). art. 115 
alin. (2). art. 116 alin. (2) Ut. b) şi alin. (3), 
art. 118 alin. (2) partea introductivă şi Ut. 
b), art. 119 alin. (1), arî. 120 alin. (6), art. 
122 alin. (4) Ut. a), an. 123 alin. (1) şi (3). 
art. 125 alin. (1) Ut. b) şi alin. (4). art. 131 
alin. (3) Ut. b), art. 132 alin. (2), art.
135_1, art. 138_1 alin. (1), ari. 139 alin.
(1) Ut. i), art. 140 alin. (2), ari. 142 Ut. b) şi
и) , arî. 146 alin. (2_1) şi alin. (9), art. 147 
alin. (3), titlurile secţiunii a 5-a şi a 6-a a 
cap. 11 al titlului V, ari. 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). ari. 169 alin.
(3) şi (3_2), art. 170 alin. (2) Ut. e), art. 174 
alin. (10), an. 183. art. 220_4 alin. (1) liîr 
g), arî. 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 lil. 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. art. 295 alin. (1) Ut. a) pct. 
1-5, art. 297 alin. (7) Ut. b). art. 301 alin. 
(2). art. 303 alin. (3) - (5), art. 326 alin. (4), 
art. 331 alin. (2) Ut. e) pct. 1 şi 2, şi alin.
(6), art. 336pct. 9 şi 18, art. 343 alin. (5). 
arî. 346 alin. (3), art. 348 alin. (8). art. 356 
alin. (2). art. 357, art. 358 alin. (5), art.
359 alin. (1). art. 362 alin. (4) şi (5), art. 
367 alin. (2). art. 401 alin. (2) Ut. b) şi 
alin.(6), art. 402 alin. (5), art. 405 alin. (1). 
art. 412 alin. (9), art. 414 denumirea 
marginală, art. 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
VIU, an. 453 Ut. b), art. 456 alin. (1) Ut. h) 
şi s), art. 458 alin. (1) Ut. a) şi c). art. 459 
alin. (3). art. 460 alin. (5) Ut. d) şi alin. (6),
(8) şi (9), art. 461 aUn.(6) şi (9), art. 462 
alin. (2). art. 464 alin. (2) Ut. g), arî. 466 
alin. (6), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (!) 
lit.i), art. 471 alin. (3), art. 488, arî. 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. can. IV 1



cuprinzând art. 42_I- 42_II. alin. (5) - (7) 
la an. 45, Ut. n) la an. 52 alin. (I) alin. 
(2_I) la an. 59. Ut. k_I) şi k_2) la art. 68 
alin. (7). alin. (7_1) la art. 68, art.68_2. Ut. 
f_l) la art. 76 alin. (4). Ut. w) şiy) la art.
76 alin. (4), alin. (2_1) la art. 78. alin.
(2J) şi (2_2) la art. 82. alin. (2J) la art. 
83. alin. (3J) la art. 84. alin. (4J) - (4J) 
la art. 85, Ut. a_J) la an. 93 alin. (2). alin. 
(3) şi (4) la art. 100, nr. crt. 15 la art. 105 
alin. (2), Ut. a_4 la art. 114 alin. (2),
Ut.k_l) şi n) la art. 114 alin. 62), alin. (l_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. (3J) la art. 130, alin. (15J) ■ 
(15_S) şi alin. (20) la art. 133. an. 135_2. 
art. 139_1, pct. 7 la ari. 142 Ut. s). Ut. w) ~ 
z) la art. 142, alin. (9_2) şi (12) la ari. 146. 
alin. (!_}) şi (3_2) la art. J47. an. 147_1, 
alin. (7J) şi (19J) la an. 151. an. 157_2. 
alin. (2_1) şi (11) la art. 168, alin. (!_!) la 
art. 169. art. 169J. alin. (7_1). (lOJ)şi 
(18J) la art. 174. alin. (2_1) la art. 220_6. 
alin. (1_1) la art. 220_7. Ut. c_l) la art.
224 alin. (4). alin. (2) la ari. 228, alin. (8) 
la art. 230. alin. (l_l) la art. 270, lit.J) la 
art. 287. alin. (6_1) şi (6_2) la an. 316, 
alin. (4_1) la art. 326. Ut. !) la an. 331 alin. 
(2). alin. (6_1) la art. 340. Ut. e) la an. 345 
alin. (2). Ut. y) la art. 456 alin. (I). 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_l) la art. 466. alin. (4_1) la an. 
467, alin. (7) la art. 469, alin. (8) la an. 
471. alin. (IJ) la an. 491. art. 495_2: 
abroga art. 25 alin. (3) Ut. h) pct. 2_1. art. 
51 alin. (2) şi (3). art. 85 alin. (8_1). art.
86. an. 123 alin. (I_l). ari. 169 alin. (3_l). 
art. 174 alin. (12) - (14). an. 223 alin. (2) 
Uf. c) şi b). art. 494 alin. 10 lit.c) şi alin.
(11); în cuprinsul titlului IV — „ Impozitul 
pe venit ” şi a! titlului V—Conlribu{ii 
sociale obligatorii" din Legea nr.
227/2015. cu modificările şi completările 
ulterioare, .'^au 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 
a! contribuţiilor .'sociale obligatorii, 
datorate de persoanele fizice, .vc înlocuieşte 
cu termenul de: 25 mai. inclusiv.-Ţermenul 
de: 15 manie, inclusiv, prevăzut pentm 
depunerea formulai-ului 230 ,. Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până 
la 3,5% din impozitul anual datorat" la art. 
123 alin. (4) şi art. 1231 din titlul IV — 
..Impozitulpe venit" al Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în alte 
acte normative, se înlocuieşte cu termenul 
de: 25 mai. inclusiv, 
in cuprinsul titlului IV — „ Impozitul pe 
venit" la art. 62 Ut. p). art. 91 Ut. d). art. 93



alin. (2) Ut a), art. 94 denumire articol şi 
alin. (6), art. 96 denumire articol şi alin. 
(1). art. 98 şi art, U9 alin. (1) se 
înlocuieşte sintagma „aurfinanciar" cu 
„aur de investiţii".

modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 M. Of. nr. 1332/31 dec. 202077 modifică ari. 318 alin. (1) şi ari. 326 alin. 
(4)lit.d)Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

78 modificări prin O.U.G. nr. 13/2021 M. Of. nr. 197/26 feb. 2021 modifică art. 25 alin. (4) Ut. f_l), art. 76 
alin. (4) Ut. a), art. 78 alin. (1), art. 78 alin.. 
(2_1) Ui. b), art. 107 alin. (5), art. 142 Ut. 
b), art. 146 alin. (2_1), art. 168 alin. (2_1), 
art. 220_6 alin. (2_1), art. 282 alin. (3) Ut. 
b), art. 282 alin. (4) Ut. c) şi d), art. 282 
alin. (5), art. 291 alin. (3) Ut. c) pcl. 3. art. 
324 alin. (12), alin. (14) partea 
introductivă şi alin. (16); 
introduce alin. (15_7) la ari. 133
Notă: Prevederile an. 291 alin. (3) Ut. c) pcl. 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 in vigoare la data de 1 martie 
2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a 
art. Ipct. 160 din Legea nr. 296/2020pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Notă: a) prevederile art. I pct. 2 şi 7-10 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) prevederile art. I pct. 11-13 şi 15-17 
intră în vigoare ia 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.

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 
82/1991

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), ari. 303 alin. (5). art. 325 alin. (2); 
introduce alin. (1 _3) la art. 123, alin.

(1_2) la art. 325, alin. (2_1) la art. 325; 
suspendă, începând cu data de 1 aprilie 
2021 şi până la data de 31 decembrie 2021 
inclusiv, aplicarea prevederilor art. 25 alin. 
(4) Ut. i_l) şi i_2), art. 76 alin. (4) Ut. x) şi ■ 
art. 142 îil. z)



BO modificări prin O.U.G. nr. 59/2021 •M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 modifică ari. 266 alin. (1) pct. 35. art. 26S 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (9) Ut. b), avi. 275 alin. (2) - (6). art. 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal 293 alin. (1) Ut. d). art. 297 alin. (4) Ut. c). 

art. 307 alin. (6). ari. 314, art. 315, ari. 3J6 
alin. (5). art. 319 alin. (5) Ut. d). ari. 319 
alin. (6) Ut. b):
introduce pct. 36 la art. 266 alin. (1). alin. 
(15) şi (16) la art. 270, alin. (12) la art.
275. art. 278_J. alin. (II) la art. 282, art. 
292J. Ut. dj) la ari. 293 alin. (1). art. 
3J5_2 - 315 J. IU. c) la ari. 316 alin. (6). 
an. 321 1;

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

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

81 completat prin M. Of. nr. 693/13 iul. 2021L. nr. 196/2021 introduce Ut. I) la an. 291 alin. (3) la 6 luni 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de la publicarea prezentei legi in Monitorul

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

82 modificări prin 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 ari. 24 alin. (!) Ut. a) pct. 2 şi Ut. 
b) pct. 3, art. 24 alin. (5) Ut. b) pct. 3. art. 
26 alin. (!) Ut. c) partea introductivă la I 
ianuarie 2022. an. 40_3 alin. (4) partea 
introductivă, ari. 40_3 alin. (6) partea 
introductivă, an. 43 alin. (3). art. 62 Ut. m). 
an. 84 alin. (10) şi (II). art. 87 alin. (J). 
an. 96 alin. (3) partea introductivă, art. 97 
alin. (7). art. 115 alin. (1^2) şi (2). art. 123 
alin. (1) şi (2), art. I23_} alin. (2). art. 
123_I alin. (5). art. 147 alin. (I_l). ari.
169 alin. (IJ). an. 218. an. 220_7 alin.
(1 _1). an. 224 alin. (5). art. 229 alin. (!)
Ut. c) pct. I subpct. (iii), art. 229 alin. (!)
Ut. c) pct. 3 subpct. (ii), an. 266 alin. (!) 
pct. 35 Ut. a) şi pct. 36 Ut. a), art. 270 alin. 
(12) Ut. a), art. 315 alin. (4). art. 317 alin. 
(1). art. 317 alin. (3) şt (10). art. 456 alin. 
(1) Ut. p) şi s). art. 459 alin. (1) Ut. h). art. 
464 alin. (l) Ut. s) şi u). aii. 469 alin. (1)
Ut. c), art. 469 alin. (2). art. 481 alin. (1): 
introduce Ut. d) la art. 16 alin. (3). alin. 
(4_1) şi (4j4) la art. 40_3. Ut. d) şi e) la 
art. 40_3 alin. (6), alin. (8) şi (9) la art. 45. 
nr. crt. 16 la art. 105 alin. (2) la 1 ianuarie 
2022, alin. (2^) la aii. 110, alin. (2_I) la 
art. 115, alin. (I_l) la aii. 116, alin. (3_1) 
la art. I23_l, alin. (21) la art. 133. alin. 
(2_2) la aii. 146, alin. (2_2) la aii. 168. 
alin. (2_2) la art. 220_6. Ut. c_l) la art.
229 alin. (1). alin. (2_1) la art. 230. alin.
(9) la an. 230. alin. (IJ) la art. 231. Ut. 
f_l) la art. 293 alin. (1) la 1 nov. 2021. 
alin. (3) la art. 293 la 1 nov. 2021. Ut. k_l) 
la an. 294 alin. (!) la 1 nov. 2021. alin. (4) 
la art. 294 la 1 nov. 2021. alin. (2_1) la art. 
316, alin. (2J) la aii. 317, alin. (9)-(16) la 
aii. 471:
abrogă art. 40_3 alin. (8). art. 116 alin. 
(3_3) şi (4), art. 469 alin. (1) Ut. d)

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



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

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

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

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

modifică ari. 291 alin. (3) lit. a)

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

modifică art. UI alin. (4) şi (5). art. 456 
alin. (!) Ut. s). art. 464 alin. (1) lit. s) şi art. 
469 alin. (1) lit. c):
introduce alin. (4_]) şi (4_2) la art. 42_5 şi 
alin. (10) la an. 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 şl 
completarea unor acte normative

modifică art. 76 alin. (4) lit. a), art. JOO 
alin. (I). art. 101 alin. (12). art. 115 alin. 
(1_2). art. 132 alin. (2). art. 142 Ut. b) şi r). 
art. 154 alin. (1) Ut. li), titlul secf. a 3-a din 
titlul V "Contiibufii sociale obligatorii" 
cap. 111. titlul secţ. a 4-a din titlul V 
"Contribuia sociale obligatorii" cap. IU. 
art. 16$ 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) lit. 
i_l) şi i_2). art. 76 alin. (4) Ut. x) şi art.
142 Ut. z) se su.spcndă începând cu data de 
1 ianuarie 2022 şi până la data de 31 
decembrie 2022 inclusiv.prevederile ari. 
291 alin. (3) Ut. o) se aplică pentru livrările 
de energie termică efectuate începând cu 
data de 1 ianuarie 2022; 
introduce Ut. ş) la art. 139 alin. (1), Ut. aa) 
la art. 142, Ut. f_2) şif_3) la art. 153 alin. 
(1). Ut. aj) la art. 155 alin. (1). Ut. {) 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) lit. c). lit. o) la art. 291 alin. (3). 
alin. (3_1) şi (3_2) la art. 291:abrogă art. 
101 alin. (11) şi art. 114 alin. (2) Ut. n). art. 
IV din Legea nr. 196/2021 (cu referire h 
introducerea Ut. I) la art. 293 alin. (1) - 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)

86 completat prin M. Of. nr. 1245/30 dec. 2021L. nr. 322/2021
Lege pentnj 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 art. 336 pct. 2, 3, 5, 8, 9. 14. 21 şi 
22, art. 338 Ut. b). art. 340 alin. (1) Ut. b)- 
d). alin. (3) partea introductivă şi alin. (10) 
şi (11). art. 34! alin. (1). aii. 349 alin. (2)-
(7) , art. 350 alin. (1) Ui. b) şi alin. (2), art. 
351 alin. (1) Ut. b). art. 353 alin. (2)-(7). 
art. 362 alin. (1) şi (2). art. 364 alin. (1) Ut. 
a), art. 370 alin. (2), art. 375 alin. (l) Ui. 
c), art. 395 alin. (3), art. 396 denumirea 
marginală şi alin. (4), aii. 397 alin. (1) Iii. 
a), b) şi d) şi alin. (4), titlul VIU cap. 1 titlul 
sec(.15, aii. 400 denumirea marginală, 
titlul Vin cap. I titlul secţ.l6, art. 401. art. 
402 alin. (2), alin. (3) Ut. a) şi alin. (4), art. 
402 alin. (6)-(10), art. 405, aii. 406 alin.
(1) Ut. a), alin. (3) şi alin. (5), aii. 407, art. 
408, art. 409 alin. (1), art. 412 denumirea 
marginală şi alin. (1), (2) şi (4), titlul seci. 
17, art. 413. art. 414 -419, art. 422. art.
423 alin. (3), aii. 449 alin. (1) Ut. d). art. 
449 alin. (3) Ut. d) şi art. 449 alin. (5); 
introduce Ut. c) la art. 273 alin. (2), Ut. 
g_l) la art. 293 alin. (1), Ut. l_l) şi l_2) la 
art. 294 alin. (1), art. 335_1, pct. 7_1. 8_1, 
14_l. 16_1. 21 _1, 21J şi 29 la art. 336, 
alin. (11 _1)-(11 _3) la art. 340. alin. (l_l)- 
(l_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. (l), 
lit.j) la art. 397 alin. (1), alin. (5) şi (6) la 
art. 397, alin. (7) la art. 400. alin. (10_1) şi 
(12_1) la art. 402, art. 402_l, alin. (7) şi 
(8) la an. 406, titlul subsecţ. 1 cu art. 413 
după titlul sect. 17, subsecţ. 2 cu art. 414- 
416_6 după art. 413, art. 414_l-414_18, 
art. 416_l-4l6_6, subsecţ. 3 cu art. 417 
după art. 416_6, subsecţ. 4 cu art. 418 
după art. 417, subsecţ. 5 cu art. 419 după 
art. 418. Ut. d) la ari. 424 alin. (1), Uf. k) la 
art. 449 alin. (l) şi Ut. r) la art. 449 alin.
(2) : abrogă art. 336pct. 18. ari. 337 alin. 
(4) şi (5), art. 349 alin. (8) şi (9), art. 351 
alin. (2). art. 353 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

modifică an. 25 alin. (4) Hi. i), ari. 56 alin. 
(I_3), ari. 68_2 alin. (3). an. 336 pci. 4 Ut. 
d). an. 342 alin. (3). (4). (9) şi (10). ari. 
359. an. 402 alin. (11). ari. 403 alin. (2). 
an. 404 alin. (2) şi (5). ari. 406 alin. (!) Ut. 
b), an. 409 alin. (2). ari. 410 alin. (1), ari. 
432 alin. (1). an. 434, an. 435 alin. (3) şi 
(4). an. 435 alin. (9) Ut. a), an. 439 alin. 
(2) Ui. a) şi b). art. 442 alin. (2). an. 449 
alin. (2) Ut. e), an. 450 alin. (1); 
introduce alin. (17_1) la art. 41, alin. (5) 

la art. 42. alin. (11) şi (12) la art. 45, Ut. 
b_l) la ari. 113, alin. (3) la art. 439, alin. 
(3_1) la an. 442: 
abrogă art. 56 alin. (I_2)

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

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

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

aprobă O.C. nr. 6/2020

93 modificări prin M. Of. nr. 231/8 mar. 2022O.U.G. nr. 20/2022
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentnj stabilirea unor măsuri de 
sprijin şi asistenţă umanitară

modifică art. 42 alin. (3). art. 56 alin. (1_3): 
introduce Ut. f) la an. 25 alin. (4). alin. 
(2_2) la an. 56

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

introduce alin. (2_1) la art. 315

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

modifică an. 76 alin. (2) Ut. k) şi m), an. 76 
alin. (4) Ut. h), art. 139 alin. (1) lit.j) şi I), 
art. 142 Ut. g). art. 157 alin. (1) Ut. m) şi o), 
art. 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.U.G. nr. 48/2020

97 modificări prin L. nr. 112/2022 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 pentru prorogarea unui termen

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 normative

modifică art. 60pct. 5 Ut. d), art. 138_} 
alin. (3), art. 146 alin. (5) şi art. 154 alin.
(2);
introduce pct. 7 la art. 60, art. ]38_2 şi 
I38_3, alin. (3) la art. 140, Ut. s) la art. 
154 alin. (1). alin. (3) la ari. 220_3 şi alin. 
(4_2) la art. 220_6; 
abrogă art. 60 pct. 5 Ut. e)

99 modificări prin L. nr. 142/2022 M. Of. nr. 502/23 mai 2022 modifică art. 92 Ut. b). art. 94 alin. (10). 
art. 95. art. 96 denumirea marginală, art. 
170 alin. (2) Ut. e). ari. 230 alin. (5); 
introduce art. 95_l. art. 96_1. alin. (8_1) - 
(8_5) la art. 97, alin. (22) la art. 133; 
abrogă art. 96 alin. (3) şi (4)

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

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 art. 331 alin. (6) (la data de 1 
iulie 2022), art. 452 alin. (1) Ut. h) si art. 
452 alin. (2) Ut. b) şi c); 
introduce alin. (1_2) la art. 351 (la data de 
1 iulie 2022). alin. (1_1) la art. 450 .f Ut. 
h_l) la art. 452 alin. (1)

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

101 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.



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 557/23 Iun. 2004L. nr. 272/2004

Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
(v. Decizia I.C.C.J. nr. 111/2007 - M. Of. nr. 732/30 oct. 2007 (art. 124 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2012 - M. Of. nr. 120/20 iun. 
2012 (art. 94 alin. (3), art. 129)

M. Of. nr. 159/5 mar. 2014 
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

republicare cu 
renumerotare

1

2 modificări prin L. nr. 131/2014 M. Of. nr. 740/10 ocî. 2014
Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului

modifică la 1 ianuarie 2015 aii. 64 alin. (1)

O.U.G. nr. 65/2014 M. Of. nr. 760/20 oct. 20143 modificări prin modifică art. 128 alin. (J) şi (2), art. J29
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor alin. (4) şi (5); 
acte normative introduce alin. (5) la art. 122. alin. (6) la 

art. 128, alin. (6) -(9) la art. 129aprobată cu modificări şi L. nr. 125/2015 
completări prin

M.Of. nr. 383/2 iun. 2015

M. Of. nr. 253/5 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

^ modificări prin L. nr. 52/2016 modifică art. 18 alin. (!) Ut. c). art. 18 alin. 
(5) şi (6). an. 20 alin. (1):

introduce alin. (6_1) la art. 18

L. nr. 286/2018 M. Of. nr. 1029/4 dec. 2018
Lege pentru modificarea alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea 
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului

5 modificări prin modifică art. 64 alin. (!) şi (2)

^.modificări prin L. nr. 45/2020 'M. Of. nr. 287/6 apr. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

modifică art. 46 alin. (3) partea 
introductivă şi lit.i):
introduce lit.j) la an. 46 alin. (3), lit.g) la 

art. 52 alin. (I)

L. nr. 140/2022 M. Of. nr. 500/20 mai 2022^;modificări prin modifică an. 60 Ut. a)
Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

Dispoziţiile art. 118 alin. (2) şi ale art. 170 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, astfel cum au fost reglementate, respectiv modificate prin prezenta lege, vor intra în 
vigoare la data care va fi prevăzută de legea specială privind reprezentantul personal.

M. Of. nr. 502/23 mai 2022® modificări prin L. nr. 143/2022 modifică an. 129 alin. (1) şi (6): 
Lege pentru modificarea şi completarea art. 129 din Legea nr. introduce alin. (6_1) la art. 129 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
şi pentru stabilirea unor măsuri de asistenţă socială



9 modificări prin O.U.G. nr. 95/2022 M. Of. nr. 647/29 iun. 2022
Ordonanţă de urgenţă privind aprobarea programelor 
guvernamentale de creditare "Studentlnvest" şi "FamilyStart'', 
precum şi pentru modificarea art. 128 alin, (1) din Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

modifică art. 128 alin. (1)

L. nr. 191/2022
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr, 272/2004 
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

M. Of. nr. 652/30 iun. 202210 modificări prin modifică ari. S Ut. d), art. 4 Ut. c) şi d), art. 
21 alin. (1) Ut. d), art. 24 alin. (l) şi (2),^ 
art. 25 alin. (1) şi (2). art. 21 alin. (4). art.
28 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 46 alin.
(3) Ut. i), art. 58 alin. (3) şi (4), art. 62 
partea introductivă şi Iii. c) ale alin. (1) şi 
alin. (2). art. 64 alin. (2) (la 90 de zile de la 
data publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea I), art. 65 alin. 
(2) Ut. a), art. 66 alin. (3), art. 68 alin. (5), 
art. 70 alin. (1). art. 73 alin. (4). art. 74, 
titlul cap. IV. art. 76, art. 77 alin. (1) - (3), 
art. 78. ari. 79 alin. (1), art. 88 alin. (2), 
art. 105 alin. (1), (3) şi (5), art. 115 alin.
(1) Ut. a) şi alin. (2), art. 122 alin. (2), art. 
123. art. 128 alin. (3) - (5). art. 129 alin. 
(1). (3) şi (4). art. 129 alin. (5), art. 142 
alin. (2) Ut. c), art. 142 alin. (3) Ut. c), art. 
151 alin. (1);
în tot cuprinsul legii, sintagmele „ organism 
privat autorizat ” şi., organism privat 
acreditat” se înlocuiesc cu 
sintagma .. furnizorprivat acreditat”, iar 
sintagma organism privat ” se înlocuieşte 
cu sintagma ..furnizorprivat”: 
introduce alin. (6) la ari. 17. Ut. h) şi i) la 
ari. 52 alin. (1). alin. (2_1) - f2_3) la art. 
52. alin. (4) la art. 55, art. 55_1. Ut.f) la 
art. 60, alin. (3_l) la art. 66. art. 67_1. 
alin. (3_1) la art. 73, alin. (3_1) la ari. 77, 
alin. (2_1) la art. 104. alin. (2J) şi (2_2) 
la art. 115, Ut. h) la art. îl 7. alin. (2_1) la 
art. 128 (la 90 de zile de la data publicării 
prezentei legi în Monitoivl Oficial al 
României, Partea 1), alin. (4_1) • (4_4) la 
art. 129 (la 90 de zile de la data 
publicării prezentei legi în Monitorul 
Oficial al României, Partea 1). alin. (7_1) 
la art. 129 şi Ut. l_l) la art. 142 alin. (1) 
(această literă intră în vigoare la 30 de zile 
de la data publicării prezentei legi în 
Monitorul Oficial al României, Partea 1 -
29 iulie 2022)



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 511/24 iul. 2009L. nr. 287/2009
Lege privind Codul civil

(v. D.I.C.C.J. nr. 4/2013 - M. Of. nr. 226/19 apr. 2013 (art. 396 - 404): D.I.C.C.J. nr. 1/2014 - M. Of. nr. 283/17 apr. 2014; 
O.I.C.C.J. nr. 2/2014-M. Of. nr. 411/3 iun. 2014: Decizia I.C.C.J. nr.,12/2015 - M. Of. nr. 678/7 sep. 2015 (art. 1279 alin. (3) 
teza I şi art. 1669 alin. (1))

M. Of. nr. 505/15 iul. 2011republicare cu 
renumerotare

1

Lege privind Codul civil

M. Of. nr. 255/17 apr. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului 
nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare 
intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

2 modificări prin L. nr. 60/2012 modifică art. 658

3 rectificare M. Of. nr. 246/29 apr. 2013 rectifică art. 297 alin. (2) leza a doua
RECTIFICARE

M. Of. nr. 753/16 oct. 2014“ modificări prin L. nr. 138/2014
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative conexe

modifică ari. IJ12. art. 2445 alin. (1). ari. 
2504 alin. (1)

M. Of. nr. 85/4 feb. 20165 modificări prin O.U.G. nr. 1/2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte 
normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 17/2017 
completări prin

modifică an. 2445 alin. (1)

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017

M. Of. nr. 196/21 mar. 2017® modificări prin L. nr. 17/2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe

modifică art. 2445 alin. (J)

M. Of. nr. 842/3 oct. 2018
Decizia nr. 534 din 18 iulie 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 277 alin. (2) şi (4) din 
Codul civil

/ admisă excepţie D.C.C. nr. 534/2018 
de neconst. prin

art. 277 alin. (2) şi (4) aunt con.stituţionale 
în măsura în care permit acordarea 
dreptului de şedere pe teritoriul statului 
român. în condiţiile stipulate de dreptul 
european, soţilor- cetăţeni ai statelor 
membre ale Uniunii Europene şi/.sau 
cetăţeni ai statelor terţe ■ din că.sătoriile 
dintre persoane de acelaşi sex. încheiate 
sau contractate într-un stat membru al 
Uniunii Europene

D.C.C. nr. 601/2020
Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (1) din Codul 
civil

M. Of. nr. 88/27 ian. 2021e modificări prin suspendă pentiii 45 de zile dispoziţiile art. 
J64 alin. (1) (termenul .ie împlineşte la 12 
martie 2021) după care operează 
prevederile aN. J47 din Constituţie



M. Of. nr. 88/27 ian, 2021 ^
Decizia nr. 601 din 16 iulie 2020 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin, (1) din Codul 
civil

^ admisă excepţie D.C.C, nr, 601/2020 
de neconst. prin

art. 164 alin. (1)

M. Of. nr. 500/20 mai 2022
Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

10 modificări prin L. nr. 140/2022 modifică art. 41 alin. (2) şi (3). art. 42 
denumirea marginală, art. 43 alin. (1) Ut. 
b) şi alin. (2)-(4), art. 44. art. 46. art. 48. 
art. 80 alin. (1). art. 92 denumirea 
marginală .şi alin. (4). art. 104 denumirea 
marginală, art. 106 alin. (2). art. 110. art. 
111 Ut. d). art. 113 alin. (1) Ut. a), art. 114, 
art. 119 alin. (1). art. 146 alin. (3), cartea 1 
titlul 111 titlul cap. 111, art. 164, art. 165. 
art. 166. art. 167, art. 168, art. 169, art. 
170. art. 171. art. 172. ari. 173, art. 174. 
art. 175, art. 176. art.177, ari. 180 alin. (2). 
art. 185. art. 211 alin. (1). art. 275, art.
276, art. 293 alin. (1), art. 296, art. 299, 
art. 300, art. 337 denumirea marginală şi 
alin. (1), art. 371 alin. (2). art. 375 alin.
(3). art. 429 alin. (3). art. 430 alin. (2), art. 
437 alin. (2). art. 463 alin. (1) Ut. a), art. 
507, art. 846 Ut. f) şi g), art. 848 denumirea 
marginală şi alin. (1). art. 902 alin. (2) pct. 
1. art. 1080 alin. (1) Ut. a), art. 1085 Ut. d), 
art. 1144 alin. (2). art. 1205, art. 1263 alin. 
(3) şi (4), art. 1366, art. 1372 denumirea 
marginală şi alin. (1). art. 1925, art. 1938 
Ut. a), art. 2009, art. 2016 alin. (2). art. 
2030, art. 2035, art. 2063 şi art. 2109: 
introduce alin. (1 _1) la art. 41. alin. (3) la 
art. 42. alin. (3)-(5) la art. 104. alin. (2) la 
art. 118, alin. (4) la art. 182. alin. (2) la 
art. 286, alin. (1_1) la art. 370. alin. (1_1) 
la art. 503, par. 3_1 la cartea a V-a titlul 
IX cap. IX.secţ. a 2-a cu art. 2029_1- 
2029^10 şi alin. (4) la art. 2031; abrogă 
art. 374 alin. (2)

Dispoziţiile art. 118 alin. (2) şi ale art. 170 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, astfel cum au fost reglementate, respectiv modificate prin prezenta lege, vor intra în 
vigoare la data care va fi prevăzută de legea specială privind reprezentantul personal.



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 1006/18 dec. 2006L. nr. 448/2006
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 1/3 ian. 2008
Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap

1 republicare cu 
fenumerotare

M. Of. nr. 20/10 ian. 20082 modificări prin H.G. nr. 10/2008
Hotărâre privind indexarea cuantumului prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

indexează cuantumul prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4)

M. Of. nr. 474/27 iun. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

aprobată cu modificări şi L. nr. 207/2009 
completări prin

O.U.G. nr. 86/2008 modifică art. 27 alin. (I). art. 5} alin. (6). 
art. 78 alin. (3) Ut. b)

3 modificări prin

M. Of. nr. 391/10 iun. 2009

M. Of. nr. 680/3 oct. 2008
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul 
unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară garantai în plată 

aprobată cu completări prin L. nr. 161/2009

O.U.G. nr. 118/2008“ modificări prin modifică art. 13

M.Of. nr. 322/14 mai 2009

M. Of. nr. 322/14 mai 2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative Tn vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor 
drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat in plată

5 modificări prin L. nr. 161/2009 aprobă cu completări O.U.G. nr. J18/2008

M. Of. nr. 391/10 iun. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 86/2008 pentru modificarea Legii-nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 86/2008 şi modifică ari. 27 alin. (I): 
introduce alin. (I_l) şi alin. (3) ia art. 27. 
alin. (4_]) la art. 78

Smodificări prin L. nr. 207/2009

M. Of. nr. 689/13 oct. 2009
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii de 1 ian. 2010 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

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

O.U.G. nr. 109/20097 modificări prin abrogă ari. 26 Ut. a), art. 83 Iii. g), la data

M.Of. nr. 307/11 mai 2010

L. nr. 359/2009
Lege pentru modificarea ari. 20 alin. (2) lit. b} din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 799/24 nov. 20098 modificări prin modifică art. 20 alin. (2) lit. b)



9 modificări prin L. nr. 360/2009
Lege pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 800/24 nov. 2009 modifică art. 26 lit. a)

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

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 109/2009

M. Of. nr. 654/22 sep. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2012 
completări prin

” modificări prin O.U.G. nr. 84/2010 modifică art. 2 alin. (1). art. 37 alin. (2) şi 
(3). art. 44 partea introductivă şi lit. a), art. 
59. art. S5. art. 87 alin. (I). art. 100: 
introduce alin. (7) la art. 42, alin. (4) - (6) 
la art. 87. art. 90J - 90_5: 
abrogă art. 90

M. Of. nr. 505/23 iul. 2012

i2modificări prin O.U.G. nr. 124/2011 M. Of. nr. 938/30 dec. 2011 abrogă art. 12-14, art. 58 alin. (8)
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistenţă socială

aprobată cu modificări şi L. nr. 166/2012 
completări prin

M. Of. nr. 699/11 oct. 2012

modificări prin L. nr. 52/2012
Lege pentru corelarea unor reglementări privind facilităţile de 
călătorie, corespunzător noilor categorii de trenuri

M. Of. nr. 185/22 mar. 2012 modifică art. 24 alin. (I). (3) şi (5)

L. nr. 136/2012 M. Of. nr. 505/23 iul. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 84/2010 pentnj modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

’^imodificări prin aprobă O.U.G. nr. 84/2010 şi modifică art. 
37 alin. (2). art. 85 alin. (7) şi (9), art. 87 
alin. (1) lit. a), art. 90 J. art. 90_2. art. 
90_3, art. 100 alin. (!) lit. g) şi alin. (2): 
introduce alin. (I_l) la art. 87; 
abrogă art. 42 alin. (7), art. 87 alin. (1) Ut. 
c). art. 90_4. art. 90_5

:M. Of. nr. 699/11 oct. 2012’5 modificări prin L. nr. 166/2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care reglementează acordarea de beneficii de 
asistentă socială

aprobă cu modificări şi completări O. U.G. 
nr. 124/2011

iM. Of. nr. 754/9 nov. 2012modificări prin L. nr. 197/2012
Lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

abrogă art. 51 alin. (6) la data de 1 
ianuarie 2013

IM. Of. nr. 778/19 nov. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 

aprobată prin L. nr. 273/2013

modificări prin O.U.G. nr. 68/2012 modifică art. 98

M. Of. nr. 652/23 oct. 2013



M. Of. nr. 89/12 feb. 2013
Lege privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 
judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

modificări prin L. nr. 2/2013 modifică ari. 90_2 alin. (4)

L. nr. 273/2013 M. Of. nr. 652/23 oct. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 68/2012 pentai modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

aprobă O.U.C. nr. 68/2012modificări prin

M. Of. nr. 325/5 mai 201420 completat prin L. nr. 55/2014
Lege pentru completarea alin. (2) al art. 96 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

introduce Ut. g) la art. 96 alin. (2)

iM. Of. nr. 353/14 mai 20142’modificări prin L. nr. 67/2014
Lege pentru modificarea şi completarea art. 59 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

modifică ari. 59 alin. (I) Ut. c): 
introduce alin. (2) la art. 49

M. Of. nr. 475/27 iun. 201422imodificări prin O.U.G. nr. 44/2014
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă 
socială, precum şl pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modificări prin L. nr. 266/2015

modifică an. 10!

M. Of. nr. 836/9 nov. 2015

M. Of. nr. 811/6 nov. 2014
Hotărâre privind actualizarea cuantumului prestaţiilor sociale 
prevăzute la art. 58 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

23 modificări prin H.G. nr. 989/2014 actualizează cuantumulprestaiiilor sociale 
de la art. 58 alin. (4)

2^ modificări prin L. nr. 193/2015
Lege pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şl 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 518/13 iul. 2015 modifică art. 26 Ut. c). art. 28

M. Of. nr. 688/10 sep. 201525 modificări prin L. nr. 227/2015
Lege privind Codul fiscal

abrogă la J ianuarie 2016 art.26

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

M. Of. nr. 836/9 nov. 2015L. nr. 266/2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind 
recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, 
precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

26imodificări prin modifică an. 101 alin. (4)



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

M. Of. nr. 923/1 Idee. 201527 modificări prin abroga art. 29

M. Of. nr. 490/30 iun. 201628 modificări prin O.U.G. nr. 40/2016
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri la nivelul 
administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

modifică an. 90_l

O.U.G. nr. 82/2016 :M. Of. nr. 965/29 nov. 201629 completat prin introduce art. J00_J şi art. J00_2 (se 
aplică de la data de I ianuarie 2017)Ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea Statutului special al 

funcţiei publice specifice de inspector social şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 35/16 ian. 2018aprobată prin L. nr. 16/2018

M. Of. nr. 508/30 iun. 201730 modificări prin O.U.G. nr. 51/2017 modifică art. 16. art. 17. art. 30 Ut./), art. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 32 partea dispozitivă a alin. (}). art. 34. 
acte normative art. 35. art. 37 alin. (1) Ut. a), art. 40 alin. 

(1). ari. 42 alin. (2) şi (4). art. 43 alin. (1) ş. 
alin. (4) Ut. a) i b), art. 46 alin. (5). art. 47 
alin. (}} Ut. a), art. 48 alin. (2). cap. III 
titlul secţiunii a 4-a. ari. 51 alin. (5). an. 51 
alin. (2). art. 57. an. 58 alin. (3) şi alin. (6) 
Ut. a), art. 59 partea dispozitivă a alin. (1), 
art. 62 alin. (4). art. 7/ alin. (1) Ut. c). an. 
78 alin. (5). art. 81 alin. (3). art. 85 alin. 
(5). art. 87 alin. (5) şi (6), art. 90_] alin. 
(1). art. 92 alin. (7). an. 94 alin. (3). art. 96 
alin. (4), art. 98 alin. (J). art. 99 alin. (2). 
art. 100 alin. (!) Ut. c) şi alin. (3): 
introduce alin. (5_l) - (5_4) la art. 51. 

alin. (3) la art. 69. art. 86_1. art. 94_J. art. 
94_2, Ut. c_l) la art. JOO alin. (!) şi alin. 
{3_]) la art. WQ;
abrogă art. 58 alin. (7) an. 90_2 alin. (!) 
lil.b) şi ari. 90_2 alin. (2) Ut. a)

modifică, la I ian. 20J9, art. 57 alin. (2) şi 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor art. 58 alin. (10) şi (11): 
acte normative

M. Of. nr. 508/30 iun. 20173’modificări prin O.U.G. nr. 51/2017

în tot cuprinsul legii, sintagmele ..planului 
de recuperare’’ şi ..planul de recuperare ” 
se înlocuiesc cu sintagmele ..planului de 
ahilitare-reabilitare " şi „planul de 
abiUtare-reabilitare": 

în tot cuprinsul legii, sintagmele 
„Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Handicap"şi „AutorităţiiNaţionale 
pentru Persoanele cu Handicap ” se 
înlocuiesc cu sintagmele ..Autoritatea 
Naţionalăpentni Persoanele cu 
Dizabilităti" si ..Autorităţii Naţionale 
pentru Persoanele cu Dizabilităti".



32 modificări prin la } sep. 20J 7. modifică an. 78 alin. (3), 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii an. 81 alin. (2) Ui. b); 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2021 
completări prin

O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017

M. Of. nr. 384/13 apr. 2021 introduce alin. (6) la art. 78:

abrogă an. 78 alin. (4_I)

33 modificări prin O.U.G. nr. 60/2017 M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii şi (J3) 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2021 
completări prin

la ] ian. 2018. modifică an. 58 alin. (4). {5,

M. Of. nr. 384/13 apr. 2021

3^ modificări prin M. Of. nr. 648/7 aug. 2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii şi (13) 
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap 

aprobată cu modificări şi L. nr. 81/2021 
completări prin

O.U.G. nr. 60/2017 h I iul. 2018. modifică an. 58 alin. (4). (5)

M. Of. nr. 384/13 apr. 2021

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

aprobată cu completări prin L. nr. 80/2018

M. Of. nr. 973/7 dec. 2017 modifică art. 40 alin. (I) şi ari. 51 alin.
(5J)

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

36 modificări prin L. nr. 16/2018 M. Of. nr. 35/16 ian. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcţiei 
publice specifice de inspector social şi pentru modiftcarea şi 
completarea unor acte normative

aprobă O.U.G. nr. 82/2016

IM. Of. nr. 625/19 iul. 201837 modificări prin O.U.G. nr. 69/2018 modifică art. 46. ari. 51. art. 90^1. ari. 99 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (1) şi aii. 100 alin. (1) Ut. h) şi f);

introduce pct. 23_1 la art. 5, alin. (3) şi (4) 
la an. 7. alin. (6_!) la art. 24. alin. (1_1) la 
art. 45. art. 47_1 şi Ut. a_l) la art. 90_2 
alin. (1)

nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

M. Of. nr. 413/20 apr. 2021aprobată prin L. nr. 92/2021

O.U.G. nr. 9/2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi 
pentru modificarea art. 58 aiin. (1) din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

aprobată cu modificări prin L. nr. 14/2020

M. Of. nr. 143/22 feb. 2019 modifică art. 58 alin. (1)38 modificări prin

M. Of. nr. 22/14 ian. 2020



M. Of. nr. 648/22 iui. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea dreptunlor persoanelor cu 
handicap

39 modificări prin L. nr. 145/2020 modifică ari. 3 IU. I) şi p). art. 5 pa. 4, 5 şi 
29. an. J6 alin. (2) Ut. e). art. 18 alin. (I) 
Ut. h). art. 19 Ut. e), art. 22. ari. 24 alin. (!) 
şi (3). art. 75 alin. (2) Ut. e) şi art. 100 alin. 
(l).{2).(3J)şi(4):
introduce alin. (2) la aii. 10. alin. (5_J) la 
art. 16. alin. (3) la an. 17. alin. (9) la art. 
24. alin. (1_!) şi (!_2) la an. 78. alin.
(!_]) la art. 81. art. 92_1 şi IU. h) la an. 96 
alin. (2)

M. Of. nr. 767/21 aug. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

^9 modificări prin L. nr. 193/2020 modifică art. 24 alin. (9), art. 78 alin. (3); 
introduce alin. (10) şi (II) la art. 24 şi IU. 

c) la art. 81 alin. (2)

M. Of. nr. 79/25 ian. 2021modificări prin D.C.C. nr. 906/2020 admite excepfia de neconst. şi suspendă 
Decizia nr. 906 din 16 decembrie 2020 referitoare la excepţia pentru 45 de zile art. Ipct. 1.2 şi 4 din

O.U.G. nr. 60/2017- cu ref. la an. 78 alin. 
(3) şi (4_1) şi art. 81 alin. (2) Ut. h) din L. 
nr. 448/2006-(termenul se împlineşte la 
data de 5 martie 2021) după care operează 
prevederile art. 147 din Constitui ie

de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1.2 şi 4 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2017 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

<2 modificări prin L. nr. 81/2021 M. Of. nr. 384/13 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 60/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

modifică an. 78 alin. (3) şi art. 81 alin. (2) 
Ut. b);
introduce alin. (4_2) şi (4_3) la art. 78: 
abrogă art. 81 alin. (2) Ut. c)

^3.modificări prin L. nr. 92/2021 M. Of. nr. 413/20 apr. 2021
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 69/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap

aprobă O.U.G. nr. 69/2018

M. Of. nr. 657/2 iul. 2021
Lege pentru completarea art. 86_1 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

completat prin L. nr. 185/2021 introduce alin. (2_1) la art. 86_1

O.U.G. nr. 114/2021 M. Of. nr. 950/5 oct. 2021<5:modificări prin modifică art. 51 alin. (6) partea 
introductivă şi art. 51 alin. (7) şi an. JOOOrdonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte 

normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul pi
protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

M. Of. nr. 370/14 apr. 2022aprobată prin L. nr. 87/2022

M. Of. nr. 216/4 mar. 2022L. nr. 40/2022
Lege pentru completarea art. 87 din Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap

^6 completat prin introduce alin. (1_2) la art. 87



modificări prin L. nr. 87/2022 M. Of. nr. 370/14 apr. 2022
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum 
şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor 
persoanelor cu dizabilităţi

aproba O.U.G. nr. IJ4/2021

M. Of. nr. 500/20 mai 2022
Lege privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu 
dizabilităţi intelectuale şi psihosociale şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

““s modificări prin L. nr. 140/2022 modifică ari. 25 alin. (2)

Dispoziţiile art. 118 alin. (2) şi ale art. 170 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, astfel cum au fost reglementate, respectiv modificate prin prezenta lege, vor intra în 
vigoare la data care va fi prevăzută de legea specială privind reprezentantul personal.



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 424/1 sep. 2000O.G. nr. 99/2000
Ordonanţă privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 

aprobată cu modificări şi completări L. nr. 650/2002 M. Of. nr. 914/16 dec. 2002
prin

M. Of. nr. 603/31 aug. 2007
Ordonanţă privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă

’ republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 736/30 oct. 20082 modificări prin L. nr. 211/2008
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă

modifică ari. 76 Ut. a), c) şi d); 
introduce arl.5J_J. pcl.20_J la ari. 73

M. Of. nr. 316/13 mai 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de 
Guvernul României în cadnji Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană 
şi România, semnat la Bucureşti şi la Bnjxelles la 23 iunie 
2009

aprobată cu modificări prin L. nr. 99/2011

^ modificări prin O.U.G. nr. 43/2010 modifică ari. 43 alin. (I)

M. Of. nr. 443/24 iun. 2011

M. Of. nr. 443/24 iun. 2011'•modificări prin L. nr. 99/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea 
reducerii sau simplificării administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de 
Guvernul României în cadnjI Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană 
şi România, semnat ia Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 
2009

aprobă cu modificări O.V.C. nr. 43/2010

M. Of. nr. 381/7 iun. 2012Simodificâri prin O.U.G. nr. 22/2012 modifică ari. 15: 
introduce îii. q)-s) la ari. 4Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şl completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de 
implantare a structurilor de vânzare cu amănuntul cu 
suprafaţă mare şi definirea tipologiei stnjcturilor de vânzare 

M. Of. nr. 395/1 iul, 2013aprobată cu modificări şi L. nr. 197/2013 
completări prin

6imodificări prin L. nr. 197/2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 
1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a 
stnjcturilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţa mare şi 
definirea tipologiei structurilor de vânzare

M. Of. nr. 395/1 iul. 2013 aprobă O.U.G. nr. 22/2012 şi modifică ari. 
4 Ut. e) şi r), art. 15

;M. Of. nr. 202/26 mar. 2015
Lege pentru modificarea şi completarea art. 33 din Ordonanţa alin. (3) la art. 33 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă

^ modificări prin L. nr. 57/2015 modifică ari. 33 alin.(]) Ut. a), introduce



t

O.U.G. nr. 210/2020 :M. Of. nr. 1193/8 dec. 20208 modificări prin modifică art. 23;
abrogă art. 24, ari. 26, art. 27 alin. (2)Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 
serviciilor de piaţă



f

EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 817/4 sep. 2020

Ordonanţă de urgenţă pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii 
capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative

O.U.G. nr. 153/2020

1 rectificare M. Of. nr. 861/21 sep. 2020 reciificâ art. J alin. (10) Ut. a) şi b)
RECTIFICARE



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 942/23 dec. 2002O.U.G. nr. 193/2002 

Ordonanţă de urgenţă privind introducerea sistemelor moderne de plată 
aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 250/2003 M. Of. nr. 429/18 iun. 2003

1 modificări prin O.G. nr. 36/2003 M. Of. nr. 68/2 feb. 2003
Ordonanţă privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia 
financiar-fiscală

aprobată cu modificări şi L. nr. 232/2003 
completări prin

modifică art.l, ari.2 alin. (5), ari.3 alin. (2) 
Iii. a)

M. Of. nr. 373/31 mai 2003

2 modificări prin M. Of. nr. 373/31 mai 2003L. nr. 232/2003
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2003 
privind corelarea unor dispoziţii din legislaţia financiar-fiscală

abrogă modificările făcute prin O. C. nr. 
36/2003

3 modificări prin M. Of. nr. 429/18 iun. 2003 modifică art.l, art.2 alin. (l), (5) şi (6), 
ari.3 alin.(2) Ut a), b) şi c). art.4: introduce 
alin. (2_}) la art.2

L. nr. 250/2003 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

< aprobată cu 
modificări şi 
completări prin

M. Of. nr. 429/18 iun. 2003L. nr. 250/2003
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modeme de plată

5 modificări prin M. Of. nr. 624/31 aug. 2003 
Ordonanţă privind unele reglementări în domeniul financiar

aprobată cu modificări şi L. nr. 609/2003 
completări prin

modifică art.2 alin. (4) ■ (6): abrogă an. 3 
alin. (}):

O.G. nr. 86/2003

M. Of. nr. 930/23 dec. 2003

6 modificări prin M. Of. nr. 930/23 dec. 2003 aprobă cu modificări O. G. nr. 86/2003L. nr. 609/2003 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 
privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală

7 modiftcări prin :M. Of. nr. 242/9 apr. 2015
Lege pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile 
de încasări şi plăţi în numerar şi pentnj modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 
privind introducerea sistemelor modeme de plată

L. nr. 70/2015 la 9 mai 2016 modifică aii. 3 alin. (4); 
introduce art. I_l, art. 2_1 - 2_3, alin. 
(2J) şi (2_2) la art. 3

8 modificări prin !M. Of. nr. 913/14 nov. 2016 modifică art. l alin. (!) şi (3). an. 2 alin. 
(1) şi an. 3:
introduce alin. (4)-(7) la art. 1 alin. (3)

L nr. 209/2016 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea 
sistemelor modeme de plată

9 modificări prin IM. Of. nr. 642/24 iul. 2018L. nr. 191/2018 modifică art. 1 alin. (3), (5) şi (6). art. 2 
alin. (]), (2) şi (3) - (5) şi an. 3 alin. (1) Ut.Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată /j^ şi ij;
abrogă art. 1 alin. (2) şi an. 2 alin. (2_J)



10 modificări prin O.U.G. nr. 34/2022 M. Of. nr. 323/1 apr. 2022
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utiiizare şi 
a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din 
România, pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi unele măsuri pentru Implementarea 
programelor aferente Cadrului temporar pentru măsuri de 
ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei 
epidemii de COVID-19 2020/C 91 1/01

modifică art. 2 alin. {!); 
introduce alin. (J_l) la art. I

11 modificări prin L. nr. 128/2022 M. Of. nr. 456/6 mai 2022 modifică art. 1 alin. (1) şi (3). ari. 2 alin. 
(6), art. 3 alin. (1) Ut. d): 
introduce alin. (3_J) şi (3_2) la art. ], alin. 
(8)-(10) la art. }

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr, 193/2002 privind introducerea 
sistemelor moderne de plată


