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L E G E

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

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
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Art. 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 și

completările ulterioare, după litera o) se introduc două noi litere,

lit. p) și q), cu următorul cuprins:

„p) livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri

solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă

eficiență care se încadrează în valorile de referință 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 și a

Consiliului în ceea ce privește cerințele de proiectare ecologică

aplicabile cazanelor cu combustibil solid și 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 și a Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie

de proiectare ecologică aplicabile aparatelor pentru încălzire

locală cu combustibil solid și cărora li s-a atribuit o etichetă

energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea

criteriului menționat la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE)

2017/1.369 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie

2017 de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică și

de abrogare a Directivei 2010/30/UE, destinate locuințelor,

inclusiv a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a

soluțiilor complete, după caz;

q) livrarea și instalarea de panouri fotovoltaice, panouri

solare termice, sisteme de încălzire cu emisii scăzute de înaltă

eficiență care se încadrează în valorile de referință pentru

emisiile de PM stabilite în anexa V la Regulamentul (UE)

2015/1.189 al Comisiei și în anexa V la Regulamentul (UE)

2015/1.185 al Comisiei și cărora li s-a atribuit o etichetă

energetică a Uniunii Europene pentru a demonstra întrunirea

criteriului menționat la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE)

2017/1.369 al Parlamentului European și al Consiliului, inclusiv

a kiturilor de instalare, a componentelor, respectiv a soluțiilor

complete, după caz, destinate clădirilor administrației publice

centrale sau locale, clădirilor entităților aflate în

coordonarea/subordonarea acestora, cu excepția societăților

comerciale.”

Art. II. — Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și

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 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 12 ianuarie 2023.

Nr. 39.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 291 alin. (3)

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea art. 291 alin. (3) din

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și se dispune publicarea acestei legi în

Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 12 ianuarie 2023.

Nr. 56.
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