
LEGE nr. 39 din 12 ianuarie 2023

pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 13 ianuarie 2023
Data intrării în vigoare 16-01-2023
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articolul I
La  articolul  291 alineatul  (3)  din  Legea nr.  227/2015 privind Codul  fiscal,  publicată  în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, 
după litera o) se introduc două noi litere, lit. p) şi q), cu următorul cuprins:
 
p)  livrarea  şi  instalarea  de  panouri  fotovoltaice,  panouri  solare  termice,  sisteme  de
încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă care se încadrează în valorile de referinţă
pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei
din  28  aprilie  2015  de  punere  în  aplicare  a  Directivei  2009/125/CE  a  Parlamentului
European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică aplicabile
cazanelor cu combustibil solid şi în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei
din  24  aprilie  2015  de  punere  în  aplicare  a  Directivei  2009/125/CE  a  Parlamentului
European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele în materie de proiectare ecologică
aplicabile aparatelor pentru încălzire locală cu combustibil solid şi cărora li s-a atribuit o
etichetă energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menţionat
la  art.  7  alin.  (2)  din  Regulamentul  (UE)  2017/1.369  al  Parlamentului  European  şi  al
Consiliului din 4 iulie 2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică şi de
abrogare a Directivei 2010/30/UE, destinate locuinţelor, inclusiv a kiturilor de instalare, a
componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz; 
 
q)  livrarea  şi  instalarea  de  panouri  fotovoltaice,  panouri  solare  termice,  sisteme  de
încălzire cu emisii scăzute de înaltă eficienţă care se încadrează în valorile de referinţă
pentru emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.189 al Comisiei şi
în anexa V la Regulamentul (UE) 2015/1.185 al Comisiei şi cărora li s-a atribuit o etichetă
energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea criteriului menţionat la art. 7
alin. (2) din Regulamentul (UE) 2017/1.369 al Parlamentului European şi al Consiliului,
inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluţiilor complete, după caz,
destinate clădirilor administraţiei publice centrale sau locale, clădirilor entităţilor aflate în
coordonarea/subordonarea acestora, cu excepţia societăţilor comerciale.
 
Articolul II
Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările  şi  completările ulterioare,  prezenta lege intră  în  vigoare la  3 zile de la
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75
şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


