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Legea nr. 112 din 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2022 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui 

termen. Monitorul Oficial nr. 395 din 26.04.2022 

Emitent PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

ARTICOL UNIC 

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 4 din 27 ianuarie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru prorogarea unui termen, adoptată în temeiul art. 1 

pct. I. 3 şi pct. XII din Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 28 ianuarie 2022, cu următoarele 

modificări şi completări:  

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins: 

ORDONANŢĂ 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Ordonanţei Guvernului 

nr. 6/2019 privind instituirea unor măsuri fiscale, precum şi pentru prorogarea unui termenˮ 

2. La articolul I punctul 23, litera b) a alineatului (15) al articolului 342 se modifică şi va avea 

următorul cuprins: „b) producţia realizată în anul precedent nu depăşeşte 1.000 hl de vin, respectiv 

250 hl de produse intermediare, după caz. Pentru antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de vin, 

precum şi antrepozitarii autorizaţi pentru producţia de produse intermediare a căror activitate nu 

depăşeşte 12 luni consecutive de funcţionare sau nou-înfiinţaţi, în declaraţie se va înscrie producţia 

realizată până la data cererii prevăzute la alin. (14) sau că producţia estimată a fi realizată în 

următoarele 12 luni nu depăşeşte limitele cantitative maxime prevăzute pentru fiecare categorie de 

produs în parte.“ 

3. La articolul I punctul 35, alineatul (2) al articolului 353 se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

„(2) Pentru alcoolul etilic produs în micile distilerii se aplică nivelul prevăzut în anexa nr. 1, care face 

parte integrantă din prezentul titlu, pentru această categorie de producători cu condiţia ca producţia 

realizată de aceştia să nu depăşească anual limita cantitativă maximă de 10 hl alcool pur. Beneficiază 

de nivelul redus al accizelor micile distilerii care sunt independente din punct de vedere juridic şi 

economic de orice altă distilerie şi nu funcţionează sub licenţa de produs a unei alte distilerii. La 

calculul producţiei realizate nu se includ cantităţile de alcool pur realizate în sistem de prestări de 

servicii pentru persoane fizice în limita individuală prevăzută la art. 342 alin. (16) pentru fiecare 

persoană fizică în parte.ˮ 

4. După articolul I se introduce un nou articol, articolul I1, cu următorul cuprins: 

„Art. I1. - Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:  
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1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:  

(21) În sensul prezentului capitol, sunt considerate obligaţii bugetare şi obligaţiile de plată aferente 

sumelor acordate, în perioada stării de urgenţă, cu titlul de împrumut din venituri rezultate din 

privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, individualizate în titluri 

executorii emise potrivit legii şi transmise spre recuperare organului fiscal central, care nu privesc 

sume ce fac obiectul ajutorului de stat.» 2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  

Articolul 3 

(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are 

obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august-31 

octombrie 2019 şi în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, precum şi în perioada 1 noiembrie 

2020-30 septembrie 2021, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea 

obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de 

restructurare şi a testului creditorului privat prudent. Debitorii care înregistrează obligaţii de natura 

celor prevăzute la art. 1 alin. (21) depun notificarea până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv, sub 

sancţiunea decăderii şi cu respectarea cerinţelor prevăzute de prezentul alineat.  

3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:  

(21) Prin derogare de la dispoziţiile art. 264 din Codul de procedură fiscală, în scopul aplicării 

prezentului capitol, se poate aproba conversia în acţiuni şi pentru obligaţiile prevăzute la art. 1 alin.  

(21), datorate de debitorii la care statul este acţionar integral sau majoritar. 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 

alin. (2) din Constituţia României, republicată. 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN p. 

PREŞEDINTELE SENATULUI, 

VIRGIL GURAN 

Bucureşti, 21 aprilie 2022. 

Nr. 112. 


