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Legea nr. 227/2015  
privind Codul fiscal

publicată în 
M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015

cu modificările şi completările aduse prin:
Ø O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea 

unor măsuri bugetare (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015), aprobată, cu modificări şi completări, 
prin Legea nr. 112/2016 (M. Of. nr. 408 din 30 mai 2016);

Ø	O.U.G. 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 (M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015), aprobată, cu 
modificări şi completări, prin Legea nr. 358/2015 (M. Of. nr. 988 din 31 decembrie 2015);

Ø	O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea 
unor termene, precum şi unele măsuri fiscal‑bugetare (M. Of. nr. 923 din 11 decembrie 2015);

Ø	O.U.G. nr. 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile 
Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007‑2013, precum şi unele măsuri fiscal‑bugetare 
(M. Of. nr. 225 din 25 martie 2016), aprobată prin Legea nr. 124/2016 (M. Of. nr. 520 din 11 iulie 2016);

Ø	Legea nr. 57/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, 
precum şi a altor acte normative (M. Of. nr. 283 din 14 aprilie 2016);

Ø	O.U.G. nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor 
măsuri financiar‑fiscale (M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016), aprobată, cu modificări şi completări, prin 
Legea nr. 136/2017 (M. Of. nr. 440 din 14 iunie 2017);

Ø	O.U.G. nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 685 din 
5 septembrie 2016), aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 26/2017 (M. Of. nr. 210 din 28 martie 
2017);

Ø	O.U.G. nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar‑fiscal 
(M. Of. nr. 977 din 6 decembrie 2016), aprobată prin Legea nr. 82/2017 (M. Of. nr. 313 din 2 mai 2017);

Ø	O.U.G. nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 16 
din 6 ianuarie 2017), aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 177/2017 (M. Of. nr. 584 din 21 iulie 2017);

Ø	Legea nr. 2/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pentru 
modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (M. Of. nr. 36 din 12 ianuarie 2017);

Ø	O.U.G. nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi 
modificarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017), aprobată prin 
Legea nr. 115/2017 (M. Of. nr. 403 din 29 mai 2017);

Ø	Legea nr. 61/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 266 din 14 aprilie 2017);

Ø	Legea nr. 107/2017 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal (M. Of. nr. 376 din 19 mai 2017);

Ø	O.G. nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 598 
din 25 iulie 2017);

Ø	O.G. nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 706 
din 31 august 2017), rectificată în M. Of. nr. 730 din 11 septembrie 2017 şi aprobată, cu modificări şi 
completări, prin Legea nr. 72/2018 (M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018);

Ø	Legea nr. 196/2017 pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 778 
din 2 octombrie 2017);

Ø	Legea nr. 209/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 875 
din 7 noiembrie 2017);

Ø	O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 885 
din 10 noiembrie 2017);

Ø	O.U.G. nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal‑bugetare (M. Of. nr. 125 din 8 februarie 2018), aprobată 
prin Legea nr. 276/2018 (M. Of. nr. 1006 din 28 noiembrie 2018);

Ø	O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal‑bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative (M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018), aprobată, cu completări, prin Legea nr. 145/2018 
(M. Of. nr. 515 din 22 iunie 2018);
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Ø	O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea 
unor măsuri fiscal‑bugetare (M. Of. nr. 291 din 30 martie 2018), rectificată în M. Of. nr. 345 din 19 aprilie 
2018 şi aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea nr. 30/2019 (M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 
2019);

Ø	Legea nr. 111/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 422 
din 17 mai 2018);

Ø	O.U.G. nr. 63/2018 privind compensarea unor creanţe reciproce între statul român şi persoanele 
beneficiare ale legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru prorogarea unui termen 
(M. Of. nr. 602 din 13 iulie 2018);

Ø	Legea nr. 175/2018 pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal (M. Of. nr. 611 din 17 iulie 2018);

Ø	Legea nr. 198/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării 
pentru accidente de muncă (M. Of. nr. 646 din 25 iulie 2018);

Ø	O.U.G. nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal‑bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (M. Of. nr. 854 din 9 octombrie 2018), aprobată, cu modificări şi completări, prin Legea 
nr. 13/2019 (M. Of. nr. 28 din 10 ianuarie 2019);

Ø	Legea nr. 285/2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(M. Of. nr. 1028 din 3 decembrie 2018);

Ø	Legea nr. 354/2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(M. Of. nr. 1110 din 28 decembrie 2018);

Ø	O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal‑bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (M. Of. nr. 1116 
din 29 decembrie 2018), rectificată în M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019.

Nota redacţiei
În cuprinsul prezentei lucrări au fost utilizate următoarele abrevieri ale ordinelor indicate sub articolele 
din Codul fiscal:
– O.M.F.P. – ordinul ministrului finanţelor publice
– O.P.A.N.A.F. – ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
– O.M.A.D.R. – ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
– O.M.A.I. – ordinul ministrului afacerilor interne
– O.M.C.I. – ordinul ministrului cercetării şi inovării 
– O.M.C.S.I. – ordinul ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională
– O.M.D.R.A.P. – ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice
– O.M.E.N.C.S. – ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
– O.M.J. – ordinul ministrului justiţiei
– O.M.M.J.S. – ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale 
– O.M.M.F.P.S.P.V. – ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice
– O.M.S. – ordinul ministrului sănătăţii
– O.M.T. – ordinul ministrului turismului
– O.P.C.N.A.S. – ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
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