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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);

Ø	O.U.G. nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 685 
din 5 septembrie 2016);

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);

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);

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).

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.P.C.N.A.S. – ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
– O.M.A.D.R. – ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
– O.M.A.I. – ordinul ministrului afacerilor interne
– 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.F.P.S.P.V. – ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice
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