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Legea nr. 301 din 2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 31/2019 privind acordarea unor facilităţi fiscale şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru
modificarea
Legii-cadru
nr.
153/2017
privind
salarizarea
personalului plătit din fonduri publice. Monitorul oficial nr. 1107 din
17.11.2022
Emitent: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 14 mai 2019 privind
acordarea unor facilităţi fiscale şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru
modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
403 din 23 mai 2019, cu următoarea completare:
– La articolul 6, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul
cuprins:
– La articolul 266 alineatul (1), după punctul 16 se introduce un nou punct,

pct. 161, cu următorul cuprins:

161. locuinţe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare reprezintă
locuinţele care la data livrării îndeplinesc următoarele condiţii:
deţinătorii acestora au acces liber individual la spaţiul locuibil, fără
tulburarea posesiei şi a folosinţei exclusive a spaţiului deţinut de către
o altă persoană sau familie; au acces la energie electrică şi apă
potabilă, evacuarea controlată a apelor uzate şi a reziduurilor
menajere; sunt formate cel puţin dintr-un spaţiu pentru odihnă, un
spaţiu pentru pregătirea hranei şi un grup sanitar, indiferent care sunt
dotările existente şi gradul de finisare la data livrării, în vederea aplicării
art. 291 alin. (3) lit. c) pentru aplicarea cotei reduse de TVA;
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VASILE-DANIEL SUCIU
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
ALINA-ŞTEFANIA
GORGHIU
Bucureşti,
15 noiembrie 2022.
Nr. 301.

