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Codul de procedură iscală

adoptat prin O.G. nr. 92/2003, republicată în M. Of. nr. 513 din 31 iulie 2007

cu modiicările şi completările aduse prin:
 ¾  O.G. nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. 

nr. 603 din 31 august 2007);
 ¾ Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/1992 privind 

Codul de procedură iscală aprobate prin H.G. nr. 1050/2004 publicate în M. Of. 
nr. 651 din 20 iulie 2004;

 ¾  O.U.G. nr. 19/2008 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură iscală (M. Of. nr. 163 din 3 martie 2008);

 ¾  O.U.G. nr. 192/2008 privind aprobarea unor măsuri de relaxare iscală în vede-
rea creşterii economice şi a numărului locurilor de muncă (M. Of. nr. 815 din 4 
decembrie 2008); O.U.G. 192/2008 a fost abrogată expres prin art. 14 din O.U.G. 
nr. 226/2008 privind unele măsuri inanciar-bugetare (M. Of. nr. 899 din 31 de-
cembrie 2008) şi respinsă ulterior prin Legea nr. 121/2009 (M. Of. nr. 293 din 5 
mai 2009).

 ¾  Legea nr. 52/2009 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 47/2007 privind 
reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 224 din 7 aprilie 2009);

 ¾  O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectiicarea bugetară pe anul 2009 şi reglemen-
tarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 249 din 14 aprilie 2009);

 ¾  O.U.G. nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor iscale şi diminuarea 
evaziunii iscale (M. Of. nr. 347 din 25 aprilie 2009);

 ¾  Legea nr. 194/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 19/2008 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 
privind Codul de procedură iscală (M. Of. nr. 365 din 1 iunie 2009);

 ¾  Legea nr. 324/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor iscale şi diminuarea evaziunii 
iscale (M. Of. nr. 713 din 22 octombrie 2009);

 ¾  O.U.G. nr. 39/2010 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură iscală (M. Of. nr. 278 din 28 aprilie 2010);

 ¾  O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii iscale 
(M. Of. nr. 421 din 23 iunie 2010);

 ¾  O.U.G. nr. 88/2010 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură iscală (M. Of. nr. 669 din 30 septembrie 
2010);

 ¾  O.U.G. nr. 117/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal şi reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 891 din 30 
decembrie 2010);

 ¾  Legea nr. 46/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 39/2010 pentru modiicarea 
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură 
iscală (M. Of. nr. 245 din 7 aprilie 2011);

 ¾  Lege nr. 126/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 88/2010 pentru modiicarea şi 
completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură iscală (M. Of. nr. 433 
din 21 iunie 2011);

 ¾  O.G. nr. 29/2011 pentru modiicarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind 
Codul de procedură iscală (M. Of. nr. 626 din 2 septembrie 2011);
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 ¾  O.G. nr. 2/2012 pentru modiicarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul 
de procedură iscală (M. Of. nr. 71 din 30 ianuarie 2012);

 ¾  O.U.G. nr. 24/2012 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal şi reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 384 din 7 
iunie 2012);

 ¾  Legea nr. 126/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2011 pentru 
modiicarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură iscală (M. Of. nr. 484 din 16 iulie 2012);

 ¾  O.G. nr. 16/2012 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de procedură iscală (M. Of. nr. 618 din 28 august 
2012);

 ¾  O.U.G. nr. 47/2012 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri iscal-bugetare (M. Of. nr. 635 din 6 septembrie 2012);

 ¾  Legea nr. 162/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2012 pentru 
modiicarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură iscală (M. Of. nr. 691 din 8 octombrie 2012);

 ¾  O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în 
anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri 
iscal-bugetare (M. Of. nr. 845 din 13 decembrie 2012);

 ¾  O.G. nr. 8/2013 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal şi reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 54 din 23 
ianuarie 2013),

 ¾  Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru 
modiicarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură iscală (M. Of. nr. 211 din 15 aprilie 2013);

 ¾ Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru 
modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi reglementarea 
unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 310 din 29 mai 2013);

 ¾ O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri iscale (M. Of. nr. 320 din 
3 iunie 2013);

 ¾ Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul 
de procedură penală şi pentru modiicarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii procesual penale (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013), în 
vigoare de la 1 februarie 2014, potrivit art. 103;

 ¾ O.G. nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri iscal-bugetare (M. Of. nr. 553 
din 30 august 2013);

 ¾ O.U.G. nr. 8/2014 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative şi alte 
măsuri iscal-bugetare (M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014).


