
Codul iscal

Ø adoptat prin Legea nr. 571/2003, publicată în M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 
2003;

Ø rectiicat în M. Of. nr. 112 din 6 februarie 2004;

modiicat şi completat ulterior prin: 
Ø Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de proce-

dură iscală (M. Of. nr. 465 din 25 mai 2004); 
Ø O.G. nr. 83/2004 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul iscal (M. Of. nr. 793 din 27 august 2004), aprobată cu modiicări prin Legea 
nr. 494/2004 (M. Of. nr. 1092 din 24 noiembrie 2004). O.G. nr. 83/2004 a intrat 
în vigoare la 1 ianuarie 2005; 

Ø O.G. nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri inanciare (M. Of. nr. 803 din 
31 august 2004), aprobată cu modiicări prin Legea nr. 507/2004 (M. Of. nr. 1080 
din 19 noiembrie 2004). O.G. nr. 94/2004 a intrat în vigoare la 3 zile de la data 
publicării în Monitorul Oicial;

Ø O.U.G. nr. 123/2004 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004), aprobată cu modiicări prin 
Legea nr. 96/2005 (M. Of. nr. 325 din 18 aprilie 2005). O.U.G. nr. 123/2004 a 
intrat în vigoare, cu unele excepţii de imediată aplicare, la 1 ianuarie 2005; 

Ø O.U.G. nr. 138/2004 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 1281 din 30 decembrie 2004), aprobată cu modiicări prin 
Legea nr. 163/2005 (M. Of. nr. 466 din 1 iunie 2005). O.U.G. nr. 138/2004 a intrat 
în vigoare la 1 ianuarie 2005. În ce priveşte intrarea în vigoare a modiicărilor 
aduse prin Legea nr. 163/2005, a se vedea dispoziţiile art. II, articol reprodus în 
partea inală a acestui Cod;

Ø O.U.G. nr. 24/2005 privind modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 263 din 30 martie 2005), ordonanţă de urgenţă ce a fost 
ulterior: modiicată, în ce priveşte intrarea în vigoare, prin O.U.G. nr. 30/2005 
privind modiicarea alin. (2) şi (3) ale art. III din O.U.G. nr. 24/2005 (M. Of. nr. 367 
din 29 aprilie 2005); abrogată parţial prin O.U.G. nr. 45/2005 privind abrogarea 
unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2005 (M. Of. nr. 464 
din 1 iunie 2005); abrogată total prin art. II din Legea nr. 163/2005 privind apro-

barea O.U.G. nr. 138/2004 (M. Of. nr. 466 din 1 iunie 2005); respinsă prin Legea 
nr. 164/2005 privind respingerea O.U.G. nr. 24/2005 (M. Of. nr. 467 din 1 iunie 
2005);

Ø Legea nr. 210/2005 privind aprobarea O.G. nr. 20/2005 pentru modiicarea şi 
completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură iscală (M. Of. nr. 580 
din 5 iulie 2005). Legea nr. 210/2005 a intrat în vigoare la 10 zile de la publicarea 
sa în Monitorul Oicial;

Ø Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum 
şi unele măsuri adiacente (M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005);

Ø H.G. nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impo-

zitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile 
care se indexează/ajustează actualizează anual pe baza ratei inlaţiei, aplicabile 
în anul iscal 2006 (M. Of. nr. 725 din 10 august 2005), astfel cum a fost rectiicată 
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în M. Of. nr. 57 din 20 ianuarie 2006. Nivelurile indexate prin H.G. nr. 797/2005 
sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2006;

Ø O.U.G. nr. 203/2005 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 pri-
vind Codul iscal (M. Of. nr. 1193 din 30 decembrie 2005), aprobată prin Legea 
nr. 162/2006 (M. Of. nr. 433 din 19 mai 2006). O.U.G. nr. 203/2005 a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2006;

Ø O.U.G. nr. 21/2006 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal 
(M. Of. nr. 269 din 24 martie 2006), aprobată prin Legea nr. 314/2006 (M. Of. 
nr. 617 din 18 iulie 2006); 

Ø O.U.G. nr. 33/2006 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 374 din 2 mai 2006), aprobată cu modiicări prin Legea 
nr. 317/2006 (M. Of. nr. 624 din 19 iulie 2006). O.U.G. nr. 33/2006 a intrat în 
vigoare la data publicării în Monitorul Oicial;

Ø Legea nr. 343/2006 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 662 din 1 august 2006), astfel cum a fost rectiicată în 
M. Of. nr. 765 din 7 septembrie 2006. Modiicările aduse prin Legea nr. 343/2006 
se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007, cu excepţia cazurilor când se 
speciică altfel;

Ø O.G. nr. 43/2006 pentru modiicarea art. 199 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul iscal (M. Of. nr. 722 din 23 august 2006), aprobată prin Legea 
nr. 496/2006 (M. Of. nr. 1047 din 29 decembrie 2006);

Ø H.G. nr. 1086/2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de 
transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul iscal, aplicabile în anul iscal 2007 (M. Of. nr. 727 din 25 august 2006). 
H.G. nr. 1086/2006 a fost abrogată prin H.G. nr. 1514/2006, de la data intrării în 
vigoare a acesteia din urmă; 

Ø H.G. nr. 1514/2006 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul 
iscal 2007 (M. Of. nr. 935 din 17 noiembrie 2006). Nivelurile indexate prin H.G. 
nr. 1514/2006 sunt aplicabile de la 1 ianuarie 2007; H.G. nr. 1514/2006 a fost 
abrogată, începând cu 1 ianuarie 2010, prin H.G. nr. 956/2009;

Ø O.U.G. nr. 110/2006 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 1028 din 27 decembrie 2006), aprobată, cu modiicări, 
prin Legea nr. 372/2007 (M. Of. nr. 899 din 28 decembrie 2007); 

Ø O.U.G. nr. 22/2007 pentru modiicarea şi completarea art. 157 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 230 din 3 aprilie 2007); 

Ø H.G. nr. 667/2007 privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro 
pentru 1.000 de ţigarete (M. Of. nr. 441 din 29 iunie 2007); 

Ø O.U.G. nr. 106/2007 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 703 din 18 octombrie 2007). Modiicările aduse prin O.U.G. 
nr. 106/2007 intră în vigoare de la 1 ianuarie 2008;

Ø O.U.G. nr. 155/2007 pentru modiicarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 884 din 21 decembrie 2007). Modi-
icările aduse prin O.U.G. nr. 155/2007 intră în vigoare de la 1 ianuarie 2008;

Ø O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule (M. Of. 
nr. 327 din 25 aprilie 2008). O.U.G. nr. 50/2008 au intrat în vigoare la 1 iulie 2008;

Ø O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă (M. Of. nr. 327 
din 25 aprilie 2008), ordonanţă care a intrat în vigoare la 30 de zile după publi-
carea ei în Monitorul Oicial;
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Ø O.U.G. nr. 91/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 480 din 30 iunie 2008). Modiicările aduse prin O.U.G. 
nr. 91/2008 au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009;

Ø O.U.G. nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulaţie a 
paşapoartelor electronice, precum şi producerea altor documente de călătorie 
(M. Of. nr. 485 din 30 iunie 2008); 

Ø O.U.G. nr. 127/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 705 din 16 octombrie 2008);

Ø O.U.G. nr. 200/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 815 din 4 decembrie 2008);

Ø O.U.G. nr. 29/ 2009 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal 
(M. Of. nr. 194 din 27 martie 2009);

Ø 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);
Ø O.U.G. nr. 46/2009 privind îmbunătăţirea procedurilor iscale şi diminuarea eva-

ziunii iscale (M. Of. nr. 347 din 25 mai 2009);
Ø O.U.G. nr. 109/2009 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal 

(M. Of. nr. 689 din 13 octombrie 2009);
Ø Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, ra-

ţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea 
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar internaţional (M. Of. 
nr. 761 din 9 noiembrie 2009);

Ø Legea nr. 343/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 200/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
iscal (M. Of. nr. 779 din 13 noiembrie 2009);

Ø H.G. nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu 
anul iscal 2010 (M. Of. nr. 633 din 24 septembrie 2009);

Ø Legea nr. 367/2009 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal 
(M. Of. nr. 805 din 25 noiembrie 2009);

Ø Legea nr. 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal 
(M. Of. nr. 144 din 4 martie 2010); ulterior, Legea nr. 22/2010 a fost abrogată prin 
Legea nr. 76/2010;

Ø Legea nr. 24/2010 pentru modiicarea şi completarea art. 284 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 143 din 4 martie 2010);

Ø O.U.G. nr. 22/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 201 din 30 martie 2010);

Ø Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 109/2009 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
iscal (M. Of. nr. 307 din 11 mai 2010);

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

Ø O.U.G. nr. 58/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal şi alte măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 431 din 28 iunie 2010), 
aprobată prin Legea nr. 279/2010 (M. Of. nr. 878 din 28 decembrie 2010);

Ø O.U.G. nr. 59/2010 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal 
(M.  Of. nr. 442 din 30 iunie 2010), aprobată prin Legea nr. 88/2011 (M. Of. nr. 411 
din 10 iunie 2011);

Ø Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea O.U.G. nr. 34/2010 privind unele măsuri 
pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri 
şi persoane (M. Of. nr. 505 din 21 iulie 2010);
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Ø O.U.G. nr. 82/2010 pentru modiicarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul iscal, precum şi pentru modiicarea art. III din Ordo-

nanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modiicarea şi completarea 
Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi alte măsuri inanciar-iscale (M. Of. 
nr. 638 din 10 septembrie 2010), aprobată prin Legea nr. 94/2011 (M. Of. nr. 404 
din 9 iunie 2011);

Ø O.U.G. nr. 87/2010 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal 
(M. Of. nr. 669 din 30 septembrie 2010);

Ø H.G. nr. 1347/2010 privind aprobarea nivelului impozitului pe mijloacele de trans-

port prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
iscal, aplicabile pe anul 2011 (M. Of. nr. 887 din 29 decembrie 2010);

Ø 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);

Ø O.U.G. nr. 49/2011 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal şi a altor prevederi inanciar-iscale (M. Of. nr. 381 din 31 mai 2011), 
aprobată fără modiicări prin Legea nr. 16/2012 (M. Of. nr. 20 din 10 ianuarie 
2012);

Ø Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011);

Ø H.G. nr. 642/2011 pentru aprobarea accizei speciice, exprimată în echivalent 
euro pe 1.000 de ţigarete (M. Of. nr. 447 din 27 iunie 2011);

Ø O.G. nr. 30/2011 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. 
nr. 627 din 2 septembrie 2011);

Ø O.U.G. nr. 125/2011 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 938 din 30 decembrie 2011);

Ø O.U.G. nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri inanciare în domeniul asigură-

rilor sociale de sănătate şi al inanţelor publice (M. Of. nr. 306 din 8 mai 2012);
Ø 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);

Ø O.G nr. 15/2012 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 621 din 29 august 2012);

Ø 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), 
aprobată prin Legea nr. 98/2013 (M. Of. nr. 213 din 15 aprilie 2013);

Ø Legea nr. 177/2012 pentru modiicarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 
privind Codul iscal (M. Of. nr. 712 din 18 octombrie 2012);

Ø O.U.G. nr. 63/2012 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de 
locuinţe (M. Of. nr. 749 din 7 noiembrie 2012);

Ø Legea nr. 208/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru 
modiicarea şi comple tarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 772 
din 15 noiembrie 2012);

Ø Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru 
modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal, precum şi pen-

tru reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 772 din 15 noiembrie 
2012);

Ø O.U.G. nr. 82/2012 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative privind 
evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele 
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de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European rezidenţi în România (M. Of. nr. 838 din 12 decembrie 2012);

Ø O.U.G. nr. 87/2012 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 pri-
vind Codul iscal (M. Of. nr. 857 din 18 decembrie 2012), aprobată prin Legea 
nr. 90/2013 (M. Of. nr. 197 din 8 aprilie 2013);

Ø Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul 
penal (M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), în vigoare de la 1 februarie 2014, 
conform art. 247;

Ø H.G. nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxe-
le locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând 
cu anul 2013 (M. Of. nr. 898 din 28 decembrie 2012);

Ø 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), astfel cum a fost rectiicată în M. Of. nr. 77 din 6 februarie 2013;

Ø Legea nr. 127/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2011 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative (M. Of. 
nr. 246 din 29 aprilie 2013);

Ø Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru 
modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal şi reglemen-

tarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 310 din 29 mai 2013);
Ø Legea nr. 235/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 82/2012 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative privind evi-
denţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele 
de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii europene şi Spaţiului 
Economic European rezidenţi în România (M. Of. nr. 442 din 19 iulie 2013);

Ø Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2012 pentru modiicarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guver-
nului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 
(M. Of. nr. 442 din 19 iulie 2013);

Ø O.G. nr. 16/2013 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal şi reglementarea unor măsuri iscal-bugetare (M. Of. nr. 490 din 2 
august 2013), aprobată prin Legea nr. 371/2013 (M. Of. nr. 816 din 21 decembrie 
2013);

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

Ø O.U.G. nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri iscal-bugetare pentru înde-

plinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi 
pentru modiicarea şi completarea unor acte normative (M. Of. nr. 593 din 20 
septembrie 2013), aprobată prin Legea nr. 25/2014 (M. Of. nr. 205 din 24 martie 
2014);

Ø Legea nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 621 din 7 octombrie 2013);

Ø Legea nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 117/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul 
iscal şi reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 709 din 19 no-

iembrie 2013);
Ø O.U.G. nr. 102/2013 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul iscal şi reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 703 din 15 
noiembrie 2013), astfel cum a fost rectiicată în M. Of. nr. 743 din 2 decembrie 
2013;
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Ø O.U.G. nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri iscale şi pentru modii-

carea unor acte normative (M. Of. nr. 809 din 19 decembrie 2013);
Ø 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); 
Ø O.U.G. nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul iscal (M. Of. nr. 241 din 4 aprilie 2014);
Ø O.U.G. nr. 19/2014 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul iscal (M. Of. nr. 308 din 25 aprilie 2014);
Ø Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind 

reglementarea unor măsuri iscal-bugetare (M. Of. nr. 355 din 14 mai 2014);
Ø O.U.G. nr. 46/2014 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul iscal (M. Of. nr. 475 din 27 iunie 2014);
Ø Legea nr. 123/2014 pentru modiicarea Legii nr. 571/2003 privind Codul iscal 

(M. Of. nr. 687 din 19 septembrie 2014);
Ø D.C.C. nr. 681/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor 

art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. nr. 889 
din 8 decembrie 2014);

Ø O.U.G. nr. 80/2014 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal şi a altor acte normative (M. Of. nr. 906 din 12 decembrie 2014);

Ø O.U.G. nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri iscal-bugetare şi modii-

carea unor acte normative (M. Of. nr. 957 din 30 decembrie 2014), rectiicată în 
M. Of. nr. 33 din 15 ianuarie 2015;

Ø Legea nr. 11/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2013 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 
iscal şi reglementarea unor măsuri inanciar-iscale (M. Of. nr. 24 din 13 ianuarie 
2015);

Ø D.C.C. nr. 662/2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 
art. 771 alin. (6) teza inală din Legea nr. 571/2003 privind Codul iscal (M. Of. 
nr. 47 din 20 ianuarie 2015);

Ø O.G. nr. 4/2015 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul iscal (M. Of. nr. 74 din 28 ianuarie 2015).
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