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TITLUL X  

Dispoziţii finale 

 

 

Data intrării în vigoare a Codului fiscal 

Art. 493. - Prezentul cod intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, cu excepţia cazului în 

care în prezentul cod se prevede altfel. 

 

Abrogarea actelor normative 

Art. 494. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului Cod fiscal se abrogă: 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare publicată 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003; 

2. Articolul 16 din Legea apiculturii nr. 383/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 14 din 9 ianuarie 2014; 

3. Articolul 16 litera e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 783 din 28 octombrie 2002, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Articolul 137 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Articolul 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 

cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. Articolul 12, alineatul (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și 

completările ulterioare; 

7. Articolul 8, alineatul (1) din Decretul – lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al 

României Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare; 
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8. Articolul 10, pargraful 2 și 3 din Legea nr. 114/1996 Legea locuinţei, republicată în 

Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. Articolul 7, alineatul (2) din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată în Monitorul Oficial al României Partea 

I, nr. 182 din 13 martie 2014; 

10. Articolul 15, alineatul (2) din Legea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România  nr. 

139/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

11. Articolul 5, alineatul (1) litera b) din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr.653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completarile ulterioare, 

12. Articolul 26, alineatul (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

publicată in Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

13. - Articolul V alin. (5) şi (6) din Legea nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea 

Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 386 din  8 iunie 2012; 

14. Articolul 17 alin. (3) din Legea farmaciei nr. 266/2008, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 85 din 2 februarie 2015; 

15.  Articolul 41 alin. (1) și (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu 

modificările ulterioare. 

16. Orice alte dispoziţii contrare prezentului cod. 

(2) Trimiterile făcute prin alte acte normative la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările următoare, se consideră a fi făcute la prezenta lege.                          

 

Alte prevederi 

Art. 495 

În aplicarea prevederilor prezentei legi, Guvernul va asigura respectarea prevederilor 

referitoare la soldul structural anual al administraţiei publice prevăzute la art. 3 alin. (1) din Tratatul 
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privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul uniunii economice şi monetare dintre 

Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica 

Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, 

Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat de Luxemburg, Ungaria, 

Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, 

România, Republica Slovenia, Republica Slovacia, Republica Finlanda şi Regatul Suediei, semnat la 

Bruxelles la 2 martie 2012, ratificat prin Legea nr. 83/2012, şi art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 

1.466/1997 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii poziţiilor bugetare şi 

supravegherea şi coordonarea politicilor economice, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria L, nr. 209 din 2 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi 

ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI  

DEPUTAŢILOR 

 

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA 
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