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AVIZ
referitor la propunerea legislativă privind acordarea 

voucherelor culturale pentru elevi

Analizând propunerea legislativă privind acordarea 

voucherelor culturale pentru elevi (b324/30.06.2021), transmisă de 

Secretarul General al Senatului cu adresa nr.XXXV/3699 din 8.07.2021 

şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr.D640/8,07.2021,

CONSILIUL LEGISLATIV

hi temeiul art.2 alin.(l) lita) din Legea nr.73/1993, republicată şi al art.46(2) 

din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Legislativ,.
Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. în conformitate cu art.l al propunerii legislative, aceasta 

„reglementează cadrul de acordare, în beneficiul elevilor din 

învăţământul preuniversitar, a bonurilor de valoare pentru cultură”, cu 

scopul de a susţine educaţia culturală a copiilor şi tinerilor din România.
Prin conţinutul său normativ, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(l) din 

Constituţia României, republicată, prima Cameră sesizată este Senatul.
Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul Legislativ 

nu se poate pronunţa asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

■ preconizate.
2. Potrivit Expunerii de motive, „prezentul proiect de lege prevede 

o sarcină financiară semnificativă asupra bugetului de stat, ţinând cont 

de faptul că în România există aproximativ 2,9 milioane de elevi în 

învăţământul preuniversitar de stat”.
în conformitate cu informaţiile disponibile pe pagina oficială de 

internet a Senatului, preşedintele acestei Camere a solicitat Guvernului 

comunicarea punctului de vedere asupra implicaţiilor bugetare generate 

de prezenta propunere legislativă, precum şi a fişei financiare prevăzută 

la art.l5 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare.



Totuşi, semnalăm că normele propuse pentru finanţarea biletelor 

de valoare acordate elevilor pentru achitarea contravalorii unor bunuri 

şi servicii culturale sunt necorelate şi lipsite de claritate, ceea ce ar 

putea conduce la concluzia că sursa de finanţare nu are un caracter 

obiectiv şi real, contravenind astfel jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale în materie.
în acest sens, menţionăm că prevederile art,3 alin.(l) lit.a) şi b) 

din propunerea legislativă, care stabilesc „finanţatorii bonurilor 

culturale pentru elevii din învăţământul preuniversitar”, sunt similare 

cu cele prevăzute la lit.a) şi b) ale art.3 din Legea nr. 165/2018 privind 

acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările 

ulterioare, care însă reglementează o ipoteză juridică diferită, şi anume 

stabilirea categoriilor de angajatori care pot acorda, în beneficiul 

angajaţilor, bilete de valoare, inclusiv tichete culturale. în consecinţă, 
raportat la scopul prezentei propuneri legislative, din cuprinsul acesteia 

nu rezultă cu claritate modul în care instituţiile publice şi operatorii 

economici prevăzuţi în norma propusă finanţează acordarea 

biletelor de valoare.
Totodată, semnalăm o necorelare între prevederile art.3 alin.(l) 

din prezenta propunere legislativă, potrivit cărora finanţatori sunt 

inclusiv instituţiile publice locale şi anumiţi operatori economici, şi cele 

ale art.(4), care prevăd că „bonurile de valoare se acordă în limitele 

sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat”. Menţionăm 

că autorităţile administraţiei publice locale îşi finanţează activitatea prin 

bugetele locale şi beneficiază de autonomie administrativă şi financiară, 
iar operatorii economici prevăzuţi la art.3 alin.(l) lit.b) au propriile 

bugete de venituri şi cheltuieli, aprobate în conformitate cu prevederile 

art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei 

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrat!v-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 

direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin 

Legea nr,47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Având în vedere cele menţionate, recomandăm reanalizarea 

soluţiilor propuse la art.3 alin.(l), precum şi a normelor aflate în 

conexiune cu acest alineat, şi anume art.4 alin.(2)-(4), art.5 alin.(3) şi 
art.7 alin.(l), astfel încât să fie evitată posibila existenţă a unui viciu de 

neconstituţionalitate extrinsecă, cauzată de lipsa unei surse de finanţare 

cu caracter real, obiectiv şi efectiv,
3. Aşa cum rezultă din Expunerea de motive, copiii şi tinerii din 

România, înscrişi în învăţământul preuniversitar în clasele I-XII, vor
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beneficia anual de diversitatea elementelor culturale pe care le pot 

achiziţiona cu aceste tichete. Prin urmare, intenţia iniţiatorilor, asa cum 

rezultă din instrumentul de prezentare şi motivare, este ca elevii din 

învăţământul preuniversitar să beneficieze, prin acordarea acestor bilete 

de valoare, de acces la bunuri şi servicii culturale.
Totuşi, propunerea legislativă nu stabileşte un mod centralizat de 

finanţare şi acordare a biletelor de valoare care să ofere posibilitatea 

tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar, inclusiv a celor 

proveniţi din medii socio-economice dezavantajate, să beneficieze de 

aceste instrumente financiare care să le faciliteze accesul la cultură.
Astfel, art3 alin.(l) include în lista „finanţatorilor” instituţii 

publice centrale şi locale şi operatori economici cu capital integral sau 

majoritar de stat, fără a rezulta din prevederile propuse modalitatea 

în care biletele de valoare ar putea fi acordate tuturor elevilor din 

învăţământul preuniversitar. De asemenea, aşa cum rezultă din 

normele menţionate la alin.(3) şi (4) ale art.4, valorile nominale ale 

tichetelor culturale pentru elevi pot să difere atât între instituţiile 

publice centrale şi cele locale, cât şi între instituţiile publice locale, 
dând naştere astfel unor inechităţi între elevii cărora le sunt 

acordate.
4. Sub rezerva celor semnalate anterior, formulăm următoarele

observaţii de ordin general:
4.1. Pentru a desemna biletele de valoare acordate elevilor pentru 

achitarea contravalorii unor bunuri şi servicii culturale, propunerea 

legislativă utilizează noţiuni diferite, precum „voucher cultural pentru 

elevi”, „bon de valoare pentru cultură”, „bon cultural”, „bon” şi „bilete 

de valoare”; în considerarea normelor de tehnică legislativă care impun 

utilizarea aceloraşi noţiuni în mod unitar, se va utiliza aceeaşi denumire 

în întreg cuprinsul propunerii legislative. Precizăm că Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi Legea nr. 165/2018 folosesc noţiunea de tichete culturale, 
definite de aceasta din urmă drept ^^hilete de valoare acordate 

angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de 

bunuri şi servicii culturale'',
4.2. întrucât normele de tehnică legislativă impun utilizarea 

denumirilor corecte sau actuale ale instituţiilor, sintagma „Ministerul 

Finanţelor Publice” va fi redată sub forma „Ministerul Finanţelor”.
5. Pe plan redacţional şi sub aspectul respectării normelor de 

tehnieă legislativă pentru elaborarea actelor normative, prevăzute de
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Legea nr.24/2000, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, formulăm următoarele observaţii şi propuneri:
5.1. La art.l, pentru rigoare normativă, sugerăm ca sintagma 

„cadrul de acordare” să fie redată sub forma „modul de acordare”.
De asemenea, semnalăm că formularea „în condiţiile şi cu 

excepţiile prevăzute de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare” nu asigură claritate normei, 
fiind necesară reanalizarea acesteia.

5.2. La art.2, expresia „utilizarea termenilor bon de valoare, bon 

cultural,” va fi reformulată în conformitate cu observaţia de la 

subpunctul 4.1 din prezentul aviz, urmând a debuta astfel: „utilizarea 

sintagmei...”
5.3. La art.3, semnalăm că primul alineat nu este numerotat, iar 

alin.(3) este incomplet.
La alin.(2), sugerăm revederea soluţiei propuse, şi anume 

completarea prin ordin de ministru a listei finanţatorilor prevăzuţi la 

alin.(l). Prin urmare, recomandăm analizarea ipotezei în care stabilirea 

unor finanţatori ai biletelor de valoare, alţii decât cei prevăzuţi la 

alin.(l), să fie reglementată prin hotărâre a Guvernului, şi nu prin ordin 

comun al ministrului educaţiei şi al ministrului culturii.
5.4. La art.4 alin.(2), sugerăm reformularea expresiei „inclusiv 

dar fără a se limita la programe europene de finanţare nerambursabilă” 

astfel: „inclusiv programe europene cu finanţare nerambursabilă”.
La alin.(3) şi (4), exprimarea „nivelul minim al sumelor 

acordate” se va revizui, deoarece, în actuala formulare, normele 

propuse sunt lipsite de claritate şi previzibilitate.
Totodată, în ce priveşte norma propusă pentru alin.(4), propunem 

ca sintagma „sumelor acordate de instituţiile publice locale, anual, sub 

forma bonurilor culturale, unui elev din învăţământul preuniversitar se 

Stabileşte în urma unei hotărâri a Consiliului Local” să fie redată sub
9

forma „sumelor acordate anual de instituţiile publice locale, sub forma 

bonurilor culturale, unui elev din învăţământul preuniversitar se 

stabileşte prin hotărâre a consiliului local”.
La alin.(6) lit.d), sintagma „numelui, prenumelui, codului 

numeric personal ale salariatului” va fi înlocuită cu expresia „numelui, 
prenumelui şi codului numeric personal ale elevului”, având în vedere 

calitatea acestuia de beneficiar al propunerii legislative, iar la lit.e) 

expresia „bunuri/servicii” va fi redată sub forma „bunuri sau servicii”.
Totodată, pentru lit.f) sugerăm următoarea formulare:

4



„f) spaţiu destinat înscrierii denumirii evenimentului sau 

produsului cultural achiziţionat şi a datei şi aplicării ştampilei 

evenimentului cultural pentru care bonul a fost utilizat sau a unităţii de 

la care a fost achiziţionat produsul, potrivit art. 6 alin. (1).”
La alin,(7), întrucât trimiterea la alin.(6) lit.a), c) şi e) este 

incorectă, aceasta va fi reformulată astfel: „prevăzute la alin. 4 lit. a), c) 

şi e)”.
5.5. Potrivit normei propuse la art.5 alin.(2), autorizaţia de 

funcţionare se acordă unităţilor emitente de către Ministerul Finanţelor, 
„astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor 

prevăzute de prezenta lege”. Sugerăm reanalizarea sintagmei citate, 
având în vedere că potrivit alin.(3) unităţi emitente pot fi doar 

instituţiile publice centrale şi locale şi, respectiv, operatorii la care statul 

sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari 

sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară. Precizăm că textul 

propus pentru alineatul respectiv este identic cu cel prevăzut la art.5 

alin.(2) din Legea nr. 165/2018, însă în cazul reglementării respective 

unităţi emitente pot fi persoanele juridice înfiinţate în baza Legii 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum şi instituţiile de credit şi sucursalele acestora 

autorizate în state membre ale Uniunii Europene.
La alin,(3), pentru unitate terminologică, sintagma „instituţiile 

centrale şi locale” se va reda sub forma „instituţiile publice centrale şi 
locale”. Totodată, pentru corectitudine gramaticală, sintagma 

„înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.31/1990, republicată” se va reda 

sub forma „ , înfiinţaţi în baza Legii societăţilor nr.31/1990, 
republicată”, întrucât sintagma respectivă se referă la înfiinţarea 

operatorilor economici.
5.6. La art.6 alin.(l), sugerăm ca lit.a) să fie redată sub forma „a) 

cărţi pe suport de hârtie şi în format digital”, întrucât cărţile audio 

(audiobook) sunt stocate pe suporturi digitale.
La lit.c), propunem ca semnul grafic „ / ” folosit în sintagmele 

„expoziţii/galerii de artă” şi „târguri/festivaluri de artă” să fie înlocuit 

cu conjuncţia „şi”.
La lit.d), sugerăm ca, în locul parantezelor, după sintagma 

„cursuri de artă” să fie utilizat semnul de punctuaţie „ : ”, urmat de 

enumerarea cursurilor de artă.
Referitor la norma propusă pentru lit.e), întrucât prin art.36 

alin.(l) din Legea nr.24/2000 ,,este interzisă folosirea neologismelor,
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dacă există un sinonim de largă răspândire în limba română'\ sugerăm 

reformularea normei respective.
La lit.f), pentru supleţea textului, sugerăm reformularea normei

astfel:
„f) abonamente la biblioteci şi publicaţii cu caracter literar”.

în ceea ce priveşte norma propusă la alin.(2), din formularea 

acesteia se poate deduce interpretarea potrivit căreia prevederile din 

lege referitoare la categoriile de bunuri şi servicii culturale, prevăzute 

la lit.a)-f), ar putea fi modificate sau completate prin ordin al 
ministrului. De aceea, sugerăm reformularea normei respective, în 

sensul de a acorda miniştrilor respectivi posibilitatea de a stabili, prin 

ordin comun, bunuri şi servicii culturale de care pot beneficia elevii din 

învăţământul preuniversitar, altele decât cele prevăzute la literele 

respective. Totodată, pentru respectarea unui stil normativ deja 

consacrat, sugerăm ca sintagma „prin ordin comun al miniştrilor 

educaţiei şi culturii” să fie redată „prin ordin comun al ministrului 

educaţiei şi al ministrului culturii”.
La alin.(3) prima teză, sugerăm reformularea normei propuse 

astfel: „Este interzisă achiziţia operelor cu caracter pornografic, a 

celor care incită la violenţă sau ură rasială, precum şi a celor care 

promovează fundamentalismul religios, terorismul sau fascismul”. în 

ceea ce priveşte teza finală a alin.(6), sugerăm ca aceasta să debuteze 

astfel; „De asemenea, este interzisă achiziţia manualelor şi 
rechizitelor şcolare...”, urmând ca partea finală să fie reformulată 

pentru mai multă claritate şi pentru conformitate cu limbajul juridic 

consacrat.
5.7. La art.7 alin.(l), norma de trimitere se va reda sub forma 

„art.3 alin.(l)”.
La alin.(3) sugerăm eliminarea parantezei „(cârd, telefon)”, 

întrucât telefonul nu este un suport electronic utilizat pentru emiterea 

biletelor de valoare.
Potrivit uzanţelor normative, la alin.(4), sugerăm ca sintagma 

„achiziţionarea bunurilor şi serviciilor specificate în prezenta lege” să 

fie redată sub forma „achiziţionarea bunurilor şi serviciilor culturale 

prevăzute de prezenta lege”.
La alin.(5), pentru corectitudinea exprimării, sugerăm înlocuirea 

expresiei „rest de bani” cu sintagma „rest în bani”.
Referitor la norma propusă la alin.(6), pentru asigurarea 

caracterului complet al acesteia, sugerăm ca expresia „valoarea
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nominală a bonurilor de valoare acordate” să fie înlocuită cu sintagma 

„valoarea nominală a bonurilor de valoare acordate elevilor”.
Totodată, recomandăm ca norma propusă la alin.(7) să fie 

reformulată astfel:
„(7) Bonurile de valoare pe suport electronic pot fi utilizate, cu 

respectarea prevederilor alm.(4), inclusiv prin efectuarea de plăţi 

Online”.
5.8. La art.8 alin.(2), pentru fluenţa normei, sugerăm înlocuirea 

expresiei „nu se pot schimba în bani şi este interzisă comercializarea 

bunurilor achiziţionate cu aceste bonuri” cu formularea „nu se pot
preschimba în bani, iar comercializarea bunurilor achiziţionate cu 

aceste bonuri este interzisă”.
Alin.(3) şi (7) se vor elimina, întrucât instituie paralelisme în 

reglementare cu norma propusă la art.7 alin.(5), aspect interzis de 

normele de tehnică legislativă. Celelalte alineate ale art.8 se vor 

renumerota în mod corespunzător.
La alin.(4), expresia „Un produs/serviciu” se va reda sub forma 

„Un produs sau serviciu”.
întrucât norma propusă la alin.(5) este lipsită de claritate, sugerăm 

reformularea acesteia.
La alin,(8), sugerăm ca expresia „Nu se poate restitui un bun, ori 

serviciu cultural, pentru o sumă de bani” sa fie înlocuită cu expresia 

„Nu se poate restitui un bun ori serviciu cultural, în schimbul unei 
sume de bani”,

în ceea ce priveşte norma prevăzută la alin.(9), sugerăm 

reformularea acesteia astfel:
„(9) Bonurile culturale pot fi utilizate de titularii acestora pentru 

achiziţia bunurilor şi serviciilor culturale prevăzute de prezenta 

lege de la orice operator economic sau unitate care furnizează 

bunurile sau serviciile respective”.
5.9. La art.9, pentru un spor de rigoare normativă, recomandăm 

analizarea posibilităţii ca respectivul articol sa fie redat sub forma unui 

alineat distinct la unul dintre articolele anterioare cu care are legătură 

tematică, iar expresia „12 (douăsprezece) luni de la data emiterii” să fie 

redată sub forma „un an de la data emiterii”.
în măsura în care iniţiatorii vor restructura propunerea legislativă, 

următoarele articole urmează a fi renumerotate în mod corespunzător.
5.10. La art.l0 alin.(l), pentru rigoare normativă, expresia 

„Constituie contravenţie următoarele fapte” trebuie înlocuită cu 

sintagma „Următoarele fapte constituie contravenţii”.
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La lit.a), sugerăm înlocuirea expresiei „prevăzute legal” cu 

sintagma „prevăzute de prezenta lege”.
Pentru un spor de claritate în exprimare, sugerăm ca lit.c) să fie 

reformulată astfel:
„c) refuzul nejustificat al operatorilor economici şi unităţilor 

care acceptă bonuri de valoare de a furniza bunurile sau serviciile 

culturale. Refuzul este justificat dacă există îndoieli întemeiate privind 

autenticitatea bonurilor de valoare sau identitatea dintre titularul 

bonurilor de valoare şi beneficiarul acestora”.
La lit.e), sugerăm ca sintagma „contra unei fracţiuni de preţ sau a 

altor bunuri/servicii” să fie redată sub forma „în schimbul unei 

fracţiuni de preţ sau al altor bunuri sau servicii”.
Norma propusă pentru litf) reia parţial ipoteza juridică de la lit.e), 

instituind un paralelism legislativ; prin urmare, propunem eliminarea 

acesteia.
La alin.(2) lit.a) şi b), semnalăm că stabilirea unei amenzi 

contravenţionale în cuantum fix este contrară dispoziţiilor art.3 alin,(l) 

din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, potrivit cărora în cazul sancţiunii 

cu amendă se vor stabili limita minimă şi maximă a acesteia sau, după 

caz, cote procentuale din anumite valori.
Precizăm că soluţia stabilirii unei amenzi în cuantum fix este
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contrară principiului proporţionalităţii, făcând imposibilă 

individualizarea administrativă sau judiciară a sancţiunii, cu respectarea 

criteriilor legale de individualizare prevăzute la art.21 alin.(3) din 

Ordonanţa Guvernului nr.2/2001. Menţionăm că, potrivit acestei 

norme, sancţiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ 

şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei 

săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită 

fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, 
de urmarea produsă, precum şi de circumstanţele personale ale 

contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.
Menţionăm că necesitatea respectării principiului 

proporţionalităţii în cazul actelor normative prin care se stabilesc şi se 

sancţionează contravenţii a fost subliniată de Curtea Constituţională în 

Decizia nr. 152/2020 (par. 131 şi 132).
5.11. La art.ll, pentru corectitudinea exprimării, sintagma 

„Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.lO 

se face de către personalul cu atribuţii de control” trebuie înlocuită cu 

expresia „Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor 

prevăzute la art.lO se fac de către personalul cu atribuţii de control”.
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Totodată, pentru fluenţa exprimării, sugerăm ca formularea „din 

cadrul Ministerului Finanţelor, Ministerului Educaţiei, Ministerului 

Culturii, după caz” să fie redată astfel: „din cadrul Ministerului 

Finanţelor, Ministerului Educaţiei si Ministerului Culturii”.
5.12. La art.l2, pentru corectitudine în exprimare, sintagma 

„Contravenţiilor prevăzute la art.lO sunt aplicabile dispoziţiile” se va 

reda „Contravenţiilor prevăzute la art.lO le sunt aplicabile dispoziţiile”.
5.13. La art.l3, pentru un spor de rigoare, sintagma „de la intrarea 

în vigoare a prezentei legi” se va reda sub forma „de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi”. Observaţia este valabilă şi pentru art.l4.
La alin,(l), denumirea „Programul naţional de acordare al 

bonurilor de valoare pentru cultură destinate elevilor din învăţământul 

preuniversitar” va fi redată sub forma „Programul naţional de acordare 

a bonurilor de valoare pentru cultură destinate elevilor din învăţământul 

preuniversitar”. Observaţia este valabilă şi pentru situaţia similară de la 

alin.(2).
Totodată, semnalăm o aparentă necorelare a prevederilor art.l3 cu 

Expunerea de motive, potrivit căreia „România este printre puţinele ţări 

europene care nu prevede programe naţionale de susţinere şi 
încurajare a educaţiei copiilor şi tinerilor prin cultură”, în timp ce 

norma propusă la art.l3 prevede elaborarea unor programe ce au drept 

obiectiv doar acordarea bonurilor de valoare pentru cultură 

elevilor, în condiţiile în care emiterea si utilizarea bonurilor 

culturale ar urma să fie reglementată prin normele metodologice 

prevăzute la art.l4.
La alin.(2), pentru unitate terminologică cu alte acte normative, în 

loc de „Instituţiile administraţiei publice locale şi judeţene” se va folosi 

sintagma „Autorităţile administraţiei publice locale”, iar denumirile 

„Consiliu Local” şi „Consiliu Judeţean” vor fi redate cu litere iniţiale
mici.

Totodată, sugerăm ca expresia „din raza de competenţă a unităţii 

administrativ teritoriale” să fie redată sub forma „din raza unităţii 

administrativ-teritoriale”.

Bucureşti
Nr.622/28.07.2021
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AD&tO.EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 688/10 sep. 2015L. nr. 227/2015 

Lege privind Codul fiscal

1 promulgată prin D. nr. 718/2015 M. Of. nr. 688/10 sep. 2015 
Decret pentai promulgarea Legii privind Codul fiscal

2 completat prin O.U.G. nr. 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 
completări prin

introduce lit. g) la art. 495

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

3 modificări prin O.U.G. nr. 50/2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

aprobată cu modificări şi L. nr. 358/2015 
completări prin

IM. Of. nr. 817/3 nov. 2015 modifică art. 15 alin. (1) Iii. h). art.. 43 
alin. (2), art. 47 Ut. c), art. 51 alin. (1), 
art.52 alin. (1). art. 68 alin. (4) Iii. k). art. 
68 alin. (7) lit. d) , ari. 76 alin. (3) lit. g). 
art. 78 alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (7) 
prima teză, art. 101 alin. (9), art. 125 alin. 
(!) lit. c). art. 137 alin. (2). an. 148 alin.
(4) lit. b). art. 151 alin. (6). art. 153 alin. 
(2). art. 157 alin. (2), art. 183. art. 185 
alin. (2), art. 187 alin. (1) lit.j), art. 187 
alin. (2), art. 193 alin. (2). an. 195 alin.
(2). ari. 202. art. 204 alin. (2), an. 207 
alin. (4), art. 210 alin. (2). art. 212 alin. 
(2), art. 224 alin. (4) lit. b), art. 470 alin. 
(7), art. 471 alin. (2) şi (3), art. 474 alin.
(7) lit. a), art. 475 alin. (3) şi (5). ari. 481 
alin. (2) lit. a), art. 485 alin. (1) lit.j), art. 
494 alin. (6) şi (12). art. 495 lit. a), b). c) şi

M. Of. nr. 988/31 dec. 2015

d):

introduce alin. (5) şi (6) la ari. 51, alin. (8) 
la art. 133, lit. d) la art. 141, lit. g) la alin. 
(2) al art. 291, alin. (4_1) la art. 493;

abrogă art. 43 alin. (6), an. 97 alin. (9). 
art. 133 alin. (2)

imodificări prin O.U.G. nr. 57/2015 M. Of. nr. 923/11 dec. 2015
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016. prorogarea unor termene, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

modifică an. 153 alin. (1) lit. m). ari. 160 
alin. (1), art. 168 alin. (9) şi art. 254
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5 modificări prin L. nr. 358/2015 M. Of. nr. 988/31 dec. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală

modifica ari. 80 alin. (2) Ut. d). art. JOJ 
alin. (9), an. 168 alin. (7), an. 224 aţin.
(5) . art. 263 Ut. 0- <3/m. (6). an.
33 J alin. (2) Ut. g). an. 360 alin. (6), art.
361. an. 402 alin. (ÎQ) şi Ol), art. 403 
alin. (2). art. 404 alin. (2) şi (5). art. 406 
alin. (1) Ut. b). art. 409 alin. (2), an. 4J0 
alin. (I), an. 412 alin. (8). art. 432 alin. 
(1), an. 434. art. 435 alin. (3). (4) şi alin. 
(9) Ut. a), art. 455 alin. (2) şi (4). art. 457 
alin. (3). an. 458 alin. (]) Ut. a), art. 460 
alin. (6), art. 461 alin. (6), (11) şi (12). art. 
462 alin. (5), art. 463 alin. (2) şi (4). art. 
466 alin. (8) şi (9), art. 467 alin. (5): 
introduce Ui. g_l) la alin. (2) al ari. 13. 
alin. (11) la art. 26, alin. (4) la an. 223. 
alin. (7) la art. 331. Ut. e) la alin.(6) al an.
362. alin. (4_1) şi (5_1) la art. 455, alin.
(6) la art. 462. alin. (4_i) şi (5_1) la art. 
463. alin. (2_1) la art. 465. alin. (6) la art.
467

6imodificări prin O.U.G. nr. 8/2016 M. Of. nr. 225/25 mar. 2016
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiare în 
vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii 
Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, 
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare

aprobată cu completări prin L. nr. 124/2016

modifică art. 495 Ut. a)-c) şi e):

introduce an. 495 1

M.Of. nr. 520/11 iul. 2016

t imodificări prin L. nr. 57/2016 M. Of. nr. 283/14 apr. 2016
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative

modifică art. 153 alin. (1) Ut. h). denumirea 
marginală a art. 162, art. 162. art. 168 
alin. (10)

8 imodificări prin L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 41/2015 şi modifică art. 178 alin. (4). 
denumirea secfiunii a 10-a de la titlul V 
cap. IU. art. 180-183. art. 456 alin. (1) 
lit.s), art. 464 alin. (1) Ut. s), art. 469 alin. 
(1) Ut. c), art. 476 alin. (1) Ut. b). art. 477 
alin. (7). art. 485 alin. (1) Ut. b), art. 495 
lit.g):

introduce alin. (6_1) la art. 179

9 completat prin M. Of. nr. 488/30 iun. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar- 
fiscale

aprobată cu modificări şi L. nr. 136/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 32/2016 introduce pcl. 3 la art. 60 (se aplică 
începând cu veniturile aferente lunii august 
2016) . Ut. e) la art. 111 alin. (2). alin.
(2_1) - (2_9) la an. 111, Ut. a_l) la art.
114 alin. (2). Ut. h) la an.291 alin. (2) (se 
aplică începând cu data de 1 august 2016)

M. Of. nr. 440/14 iun. 2017

10 completat prin M. Of. nr. 685/5 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

aprobată cu completări prin L. nr. 26/2017

O.U.G. nr. 46/2016 introduce alin. (5) la art. 456, alin. (5) la 
art. 464 şi alin. (5) la art. 469

M. Of. nr. 210/28 mar. 2017
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11 modificări prin O.U.G. nr. 84/2016 M. Of. nr. 977/6 dec. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul financiar-fiscal

aprobată cu modificări prin L. nr. 82/2017

modifică an. 7 pci. 39. an. 11 alin. (6)-(9). 
an. 22 alin. (J). ari. 25 alin. (4) Ut. e), ari. 
48 alin. (5). an. SI alin. (}), an. 132, art. 
305 alin. (5). an. 3J6alin. (11) Ut. g). an. 
316 alin. (12) Ut. a), an. 317 alin. (1). (2). 
(S). (10) şi (II). art. 325 alin. (3). art. 456 
alin. (5) partea introductivă şi Ut. b). ari. 
464 alin. (5) partea introductivă şi Ut. b) şi 
an. 469 alin. (5);
introduce alin. (5_J) şi (5_2) la an. 16. 
alin. (9) la art. 25. Ut. h) şi i) la art. 28 alin. 
(3), alin. (5J) şi (5J) la art. 48, Ut. oj) 
la art. 62. alin. (4_1) la art. 68. Ut. t) la art. 
142. alin. (9_1) la art. 146, alin. (3_1) la 
art. 147, alin. (7_1) la art. 168, alin. (3_1) 
şi (3_2) la an. 169, alin. (9) la art. 190. 
alin. (2_1) la art. 191. alin. (7_I) la an.
199, alin. (2_1) la art. 200. alin. (7) la art. 
207, alin. (2_1) la an. 208. alin. (5) la art. 
214. alin. (2_}) la art. 215. Uî.f) la ari. 268 
alin. (9), alin. (5_1) la art. 305, art. 3}5_1 
şi îit.J) la art. 325 alin. (1): 
abrogă art. 22 alin. (11). art. 316 alin. (11) 
Ut. b) şi art. 329;
suspendă aplicarea prevederilor art. 324 
alin. (4)—(6) până la data de 31 decembrie 
2019.

M. Of. nr. 313/2 mai 2017

12 modificări prin O.U.G. nr. 3/2017
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal

aprobată cu modificări şi L. nr. 177/2017 
completări prin

M. Of. nr. 16/6 ian. 2017 modifică art. 47 Ut. c). art. 51 alin. (1) Ut. 
a), art. 52 alin. (1), an. 78 alin. (2) Ut. a) 
pct. iv). art. 111 alin. (1). an. 140. art. 143 
alin. (2) şi (4), art. 144, an. 145 alin. (2), 
art. 146 alin. (6) şi (8), art. 148 alin. (!)- 
(3). art. 149, art. 160 alin. (3), art. 161 
alin. (2), art. 162 alin. (3). ari. 170 alin.
(2). art. 171 alin. (3), art. 172 alin. (3). art. 
173, art. 176 alin. (7). art. 177 alin. (3). 
art. 178 alin. (1). (3) şi (4) şi art. 179 alin.

M. Of. nr. 584/21 iul. 2017

0):
introduce art. 22_1, alin. (7) la art. 48, pct. 
4 la art. 60;
abrogă art. 51 alin. (1) Ut. b), art. 139 alin. 
(2) şi (3). art. 157 alin. (3), art. 176 alin. 
(5), art. 177 alin. (2). art. 178 alin. (2) şi 
art. 179 alin. (6J)

13 modificări prin L. nr. 2/2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii

M. Of. nr. 36/12 ian. 2017 modifică ari. 100, art. 101 alin. (9), art. 
132 alin. (2). art. 153 alin. (2). art. 160 
denumirea marginală şi alin. (1). ai1. 168 
alin. (9) şi art. 169 alin. (1) şi (6); 
introduce alin. (9_l)-(9_3) la art. 168; 
abrogă art. 153 alin. (1) Ut. e) şi art. 169 
alin. (7)-(10)

i< imodificări prin M. Of. nr. 79/30 ian. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 
completări prin

O.U.G. nr. 9/2017 modifică art. 8 şi art. 3_4 alin. (4); 
introduce Ut. r_l) la art. 76 alin. (2), Ut. () 
la art. 142, art. 8_1 şi alin. (5) la art. 3_4

M. Of. nr. 403/29 mai 2017

Consiliul Legislativ - 27 iulie 2021 Pag. 3 din 18



15 completat prin L. nr. 26/2017 M. Of. nr. 210/28 mar. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

introduce lil.h_]) la ari. 453

16 modificări prin L.nr. 61/2017 M. Of. nr. 266/14 apr. 2017 abrogă ari. 133 alin. (7) h data de 1 
Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ianuarie 20JS 
nr. 46/2014 pentru modifîcarea şi completarea Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal

17 modificări prin L. nr. 107/2017 M.Of. nr. 376/19 mai 2017
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 456 alin. (1) Ut. d)

18 modificări prin L. nr. 136/2017 M. Of. nr. 440/14 iun. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 32/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

modifică art. 60 pct. 3 şi ari. 423 alin. (3); 
introduce art. 448_1 şi 448_2

I

19 modificări prin L. nr. 177/2017 IM. Of. nr. 584/21 iul. 2017
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

aprobă O.V.G. nr. 3/2017 şi modifică art. 
22 alin. (4), art. 25 alin. (4) Ui. c), ari. 48 
alin. (3). art. 53 alin. (1) Ut. e), art. 54. art. 
55 alin. (3), art. 76 alin. (4) Ut. t). art. 78 
alin. (2) Ut. a), art. 125 alin. (!) ultima teză 
şi alin. (7), art. 139 alin. (1) Ut. o), art. 155 
alin. (!) Ut. d). ari. 169 alin. (!) Ut. c). art. 
169 alin. (3) - (3_2), art. 171 denumirea 
marginală şi alin. (2). art. 174 alin. (1) lit. 
d). art. 179 alin. (1) Ut. c), art. 281 alin. (1) 
şi (8), art. 286 alin. (1) Ut. c), art. 287 Ut. 
d), art. 316 alin. (8), alin. (9), alin. (11) Ut. 
h). alin. (12) partea introductivă şi Ut. e), 
art. 336pct. 4, art. 342 alin. (1) şi (2). art. 
359, art. 369 alin. (5), art. 371 alin. (l). 
art. 374 alin. (2). art. 377 alin. (3) şi (4). 
art. 379 alin. (1), ari. 380partea 
introductivă, ari. 382 alin. (2), art. 385 
alin. (2) şi (4), art. 387 alin. (1), art. 388 
partea introductivă, art. 390 alin. (2). art. 
393 alin. (2) şi (4). modifică şi înlocuieşte 
anexa nr. 1 de la titlul VW: 
introduce Ut. k) la art. 13 alin. (2), alin. (2) 
la art. 47, alin. (8) la art. 48, alin. (5_1) la 
art. 107. Ut. a_2) şi a_3) la ari. 114 alin.
(2). alin. (1_1) la art. 115, alin. (8_1) la 
ari. 125, Ut. e) la art. 169 alin. (1), alin.
(13) la art. 342, alin. (3) şi (4) la ari. 366, 
secfiunea a 12_1- a cu ari. 393_l la titlul 
Vili cap. 1. art. 487_1:

abrogă art. 281 alin. (9), art. 316 alin. 
(19). art. 360, art. 361, an. 363 alin. (4)

20 imodificări prin O.G. nr. 4/2017 M. Of. nr. 598/25 iul. 2017
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 140; 
introduce alin.(3) la an. 158
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21 modificări prin O.G. nr. 25/2017
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codui fiscai

aprobată cu modificări şi L.nr. 72/2018 
completări prin

M. Of. nr. 706/31 aug. 2017 modifică ari. 76 alin. (4) Ut. o), ari. JJ6 
alin. (I), ari. 142 Ut. s) pct. 6. ari. 235. ari. 
236. ari. 237, anexa nr. 1;

M. Of. nr. 260/23 mar. 2018

introduce Ut. n) la art. 25 alin. (3). art. 
67J. alin. (8J) la art. S5. alin. (4J) ia 
art. 86

22 rectificare :M. Of. nr. 730/11 sep. 2017 rectifică anexa nr. I la titlul VII]
RECTIFICARE

23 imodificări prin L. nr. 196/2017 'M. Of. nr. 778/2 oct. 2017
Lege pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul ftscal

modifică art. 465 alin. (2) partea 
introductivă, alin. (3) şi alin. (6) partea 
introductivă:
abrogă art. 465 alin. (2_J)

24 modificări prin L. nr. 209/2017 IM. Of. nr. 875/7 nov. 2017
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică, la 1 ian. 2018, art. 456 alin. (2) 
Ut. a) şi ari. 464 alin. (2) Ut. i):

introduce Ut. x) la art. 456 alin. (1), Ut. z) 
la ari. 464 alin. (1) şi Ut. s) la art. 464 alin.
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25 modificări prin O.U.G. nr. 79/2017 M. Of. nr. 885/10 nov. 2017 modifica art. 2 alin. (2), arî. 25 alin. (3) 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii lit.h). art. 25 alin. (4) Ut. p), art. 47 alin. (})

lii.c), art. 5J alin. (5) şi (6), ari. 52, art. 54, 
art. 60 pci. 2, art. 64 alin. (î) partea 
introductivă, art. 68 alin. (4) Ut. i) şi alin.
(5) Ut. k) şi l), art. 72 alin. (2), art. 73 alin. 
(2), art. 75 alin.(I). art. 76 alin. (2) Ut. 
r_î), art. 77 alin. (2) şi (3), art. 78 alin. (2) 
Ut. a)partea introductivă şi lit.b), art. 84 
alin. (8), ari. 85 alin. (6), art. 86 alin. (4) şi
(6) , art. 97 alin. (1) - (3) primele teze şi 
alin. (5), art. 99, art. 100, art. lOÎ alin. (2) 
şi alin. (9) prima teză. art. 107 alin. (I), 
art. 110 alin. (J), art. 115 alin. (1), art. 116 
aUn.(l) şi alin. (2) partea introductivă, art. 
123 alin. (1) partea introductivă, art. 130 
alin. (3), art. 132 alin. (2), art. 137 alin. (1) 
partea introductivă, art. 138, art. 139 
denumirea marginală, alin. (1) partea 
introductivă şi alin. (4), art. 140, ari. 141 
lil. b), art. 142 Ut. l), art. 143 alin. (2) 
prima teză şi alin. (5), art. 145 alin. (1) 
partea introductivă, ari. 146 alin. (1), (3), 
(4). (5), (6), (7) şi (8), art. 147 alin. (10). 
(12), (15) şi (18), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului II al titlului V, art. 148, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului II al titlului V, 
art. 151. titlul capitolului 111 al titlului V. 
art. 153 alin. (1) Ut. a), art. 154 alin. (1) Ut. 
^)> ^)’J) şi §)• ^'7- 154 alin. (2), titlul 
secţiunii a 2-a a capitolului III al titlului V, 
art. 155, art. 156. art. 157 denumirea

nr. 227/2015 privind Codul fiscal

marginală şi alin. (1) partea introductivă, 
titlul secţiunii a 4-a a capitolului III al 
titlului V, art. 168 denumirea marginală şi 
aUn.(l), (3), (4), (5)şi(S), art. 169 alin. (1), 
(3) şi (3__2), titlul secţiunii a 5-a a 
capitolului III al titlului V, art. 170, titlul 
secţiunii a 6-a a capitolului 111 al titlului V, 
art. 174. titlul secţiunii a 10-a a capitolului 
III al titlului V, art. 180, art. 449 alin. (3)
Ut. b), tabelul de la art. 470 alin. (5). 
tabelul de la art. 470 alin.(6), art. 493 alin.
(S):

introduce capitolul III_1 cu art. 40_1 - 
40_6, alin. (3) la art. 47, art. 54_1, alin. 
(9) - (12) la art. 133, art. 135_1, alin. 
(5_1) - (5_3) la art. 146. Ut. h) - p) la art. 
154 alin. (1), alin.(5_l) la art. 168, 
capitolul IX cu art. 220_1 - 220_7 după 
cap. VIII al titlului V, alin. (8) la art. 297, 
alin. (3) la art. 502;

abrogă art. 27, art. 47 alin. (1) Ut. a) şi b), 
art. 48 alin. (4), (5), (5_1), (5_2) şi (6), art. 
90, ari. 145 alin.(3), art. 147 alin. (2), art. 
149, art. 152, art. 153 alin. (1) Ut. g) - o), 
art. 158 - 167, art. 168 alin. (6) şi alin. (9) - 
(9_3), art. 169 alin. (2). (5) şi (6), ari. 171 - 
173, art. 175 şi secţiunile a 7-a - a 9-a cu 
art. 176-179, cap. IV al titlului V cu art. 
184-191, cap. V al titlului V cu art. 192-
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200. cap. VI al titlului V cu ari.20J~ 208. 
cap. VII cu art. 209-215.

26 modificări prin O.U.G. nr. 2/2018 M. Of. nr. 95/31 ian. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 
prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

aprobată prin L. nr. 104/2018

prorogă, pentru anul 2018. termenele 
prevăzute la art. 148 alin. (3). precum şi la 
art. 170 alin. (4) până la 15 aprilie 2018

M. Of. nr. 402/10 mai 2018

27 modificări prin O.U.G. nr. 3/2018 iM. Of. nr. 125/8 feb. 2018 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare 

aprobată prin L. nr. 276/2018

modifică art. 139 alin. (1) Ut. o), art. 143 
alin. (4). an. 144 şi art. 168 alin. (5_I); 
introduce alin. (5_4) la art. 146M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018

28 modificări prin L. nr. 72/2018 M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

aprobă cu modificări şi completări O.C. 
25/2017 şi modifică art. 68 alin. (5) Ut. h), 
art. 68 alin. (7) Ut. d). art. 76 alin. (3) Ut. 
g), art. 76 alin. (4) Ut. t). an. 78 alin. (2) Ut. 
a) pct. (iv). art. 142 Ut. s) pct. 6. art. 310 
alin. (1):

introduce alin. (10) la art. 25: 
abrogă an. 25 alin. (3) Ut. n)

29 modificări prin O.U.G. nr. 18/2018 ■M. Of. nr. 260/23 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

aprobată cu completări prin L. nr. 145/2018

modifică art. 67 alin. (1). art. 67_1, art. 68 
alin. (1). an. 69 alin. (1), (2). (5). (6) şi (9). 
art. 70, art. 71. art. 72, art. 73. art. 79 alin. 
(2) şi (3). art. 85 alin. (4), art. 85 alin. (6). 
(8) şi (8_1), art. 86. art. 87 alin. (1) şi (3), 
art. 88. an. 96 alin. (2) partea introductivă 
şi alin. (3) Ut. b) şi c). art. 102 alin. (2), art. 
106 alin. (4), art. 107. art. 116 alin. (1) 
partea introductivă şi alin. (2) Ut. a), alin. 
(4) şi (5), art. 118, art. 119 alin. (1). (2) şi 
(4). art. 120, art. 121, art. 122, aii. 123, 
art. 130 alin. (4). art. 131 alin. (2) şi (4). 
art. 132 alin. (2), art. 148, art. 150. art.
151. art. 154 alin. (1) partea introductivă, 
Ut. a), h) şi i) şi alin. (2), art. 155, art. 170, 
art. 174, titlu! secţiunii a 10-a a cap. 111 al 
titlului V. art. 180, aii. 182, art. 183, aii. 
230 alin. (5) Ut. e) şif), art. 231 alin. (1);

M. Of. nr. 515/22 iun. 2018

introduce Ut. a_l la art. 60pct. l. Ut. a_l) 
la art. 61, Ut. a_l la an. 64 alin. (1). alin. 
(10) şi (11) la art. 69, art. 69^1 - an. 69_3. 
cap. 11 _1 după art. 69_3, art. 72_1, alin.
(4) şi (5) la art. 79. alin. (2_I) la an. 110, 
art. 120J. alin. (13) - (19) la ari. 133, Ut. 
b_l) la art. 137 alin. (1). Ut. h_l la art. 154 
alin. (1), Ut. i) la art.223 alin. (2):

abrogă art. 67 alin. (3), art. 68 alin. (5) Ut. 
I). an. 74. an. 75. aii. 85 alin. (5). art. 110 
alin. (7) - (13), art. 116 alin. (6), art. 130 
alin. (5) şi (6). art. 131 alin. (5), art. 181, 
art. 223 alin. (1) Ut. n), art. 224 alin. (4) Ut.
a)
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30 modificări prin O.U.G. nr. 25/2018 M. Of. nr. 291/30 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri rtscal* 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 30/2019 
completări prin

modifică an. 5J a/in. (4). an. 68 a/in. (1). 
an. 72 a/in. (S). (9) şi (/O), an. 79 a/in. (J) 
şi (4), an. 82 a/in. (6), ari. J02 a/in. (/). 
an. J06aiin. (3). an. 107 a/in. (5), an. 120 
a/in. (7). an. 123 alin. (3). (4). (5) şi (6). 
an. 132 alin. (2), an. 148 alin. (2). an. 151 
alin. (2)-(7). an. 170 alin. (2) Ut. a), an.
174 alin. (2). (3), (4). (5) şi (7), an. 174 
alin. (13) Ut. a), an. 180 alin. (3) şi an. 342 
alin. (9) şi (10):
introduce Ut. d) la art. 22 alin. (8). alin. (3) 
la art. 42. alin. (3_1) la art. 48. alin. (1_1)- 
(1 _4) la art. 56, art. 68_1, a/in. (7) la art. 
82, alin. (9) la art. 106, alin. (9) la an. 107, 
alin. (10) la art. 268, lii.J) la art. 364 alin. 
(1) şi alin. (4) la art. 484: 
abrogă art. 231 alin. (2) şi titlul VI 
„Impozitulpe veniturile obţinute din' 
România de nerezidenţi şi impozitul pe 
reprezentan(ele firmelor .străine înfiinţate in 
România ", cap. IV „Modul de impozitare a 
veniturilor din economii obţinute din 
România de persoane fizice rezidente în 
state membre şi aplicarea schimbului de 
informaţii in legătură cu această categorie 
de venituri", cu art. 238—254

M. Of. nr. 44/17 ian. 2019

31 modificări prin M. Of. nr. 422/17 mai 2018L. nr. 111/2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul ftscal

modifică art. 456 alin. (1) Ut. t), art. 464 
alin. (1) Ut. t) şi art. 469 alin. (1) Ut. b): 
introduce alin. (6) la art. 456, alin. (6) la 
ari. 464 şi alin. (6) la art. 469

32 modificări prin L nr. 145/2018 M. Of. nr. 515/22 iun. 2018 modifică art. 456 alin. (1) Ut. s), art. 464 
alin. (1) Ut. s) şi art. 469 alin. (l) Ut. c): 
introduce art. 294_1, alin. (7_1) la art. 
460 şi alin. (7_1) la art. 465

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fîscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

33 modificări prin M. Of. nr. 602/13 iul. 2018O.U.G. nr. 63/2018
Ordonanţă de urgenţă privind compensarea unor creanţe 
reciproce între statul român şi persoanele beneficiare ale 
legilor din domeniul restituirii proprietăţii, precum şi pentru 
prorogarea unui termen

aprobată cu modificări prin L. nr. 40/2019

termenul prevăzut la ari. 133 alin. (13) Ut. 
a), alin. (14) Ut. a), alin. (15) Ut. a), art.
151 alin. (4) şi art. 174 alin. (4) se prorogă 
până la data de 31 iulie 20/8

M. Of. nr. 187/8 mar. 2019

3^ imodificări prin M. Of. nr. 611/17 iul. 2018L. nr. 175/2018
Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică la 1 ian. 2019 art. 291 alin. (2) Ut.
g):

introduce Ut. i) la art. 291 alin. (2)

35 completat prin M. Of. nr. 646/25 iul. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

L. nr. 198/2018 introduce Ut. q) la art. 154 alin. (1)
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3c modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 
completări prin

modifică ari. 2J Uf. h) şi c). an. 133 alin. 
(15). ari. 291 alin. (3) Ui. b):

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019 inlroduce alin. (8) la an. 19. Iii. d)-J) la 
an. 291 alin. (3);

abrogă an. 291 alin. (2) Iii. d) şif)

37 modificări prin L. nr. 276/2018 M. Of. nr. 1006/28 nov. 2018
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 3/2018

38 modificări prin L. nr. 285/2018 M. Of. nr. 1028/3 dec. 2018
Lege pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică an. 453 Uf. b)

39 completat prin L. nr. 354/2018 M. Of. nr. 1110/28 dec. 2018
Lege pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

inlroduce nr. cri. 14 la an. 105 alin. (2)

^0 modificări prin O.U.G. nr. 114/2018 M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018 modifică aii. 76 alin. (3) Iii. h). an. 105 
alin. (4), an. 122 alin. (4) Ut. a) şi c) şi alin. 
(5), an. 125 alin. (4), art. 140, art. 142 Ut. 
r), aii. 146 alin. (5) şi (5_1), art. 168 alin. 
(5_}). art. 170 alin. (2) Ut. e), art. 220_3, 
art. 331 alin. (6). aii. 343 alin. (5). anexa 
nr. 1 de la titlul Vili: 
introduce pct. 5 la an. 60, Ut. i) la art. 76 

alin. (3), alin. (5) la art. 105, Ut. c) la art. 
133 alin. (15), alin. (15_1) la an. 133, an. 
138_1. Ut. r) la art. 139 alin. (1), alin.
(5_5) la art. 146, Ut. r) la art. 154 alin. (1). 
Ut. t) la art. 157 alin. (1). Ut. I) la art.
220_4 alin. (1). alin. (4J) la art. 220_6. 
alin. (3) la art. 491:
abrogă an. 342 alin.(5), (6) şi (11) - (13). 

art. 343 alin. (3)

Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri ftscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

L. nr. 13/2019
Lege pentnj aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

‘‘i modificări prin IM. Of. nr. 28/10 ian. 2019 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 89/2018 şi modifică aii. 456 alin. (1) Ut.
s)-
introduce Ut. g) - j) la aii. 291 alin. (3), 

alin. (3) - (6) la art. 351, lit. .<;) la art. 456 
alin. (2). alin. (3_1) la aii. 456
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<2 modificări prin L. nr. 30/2019 M. Of. nr. 44/17 ian. 2019
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal- 
bugetare

modifică ari. 25 alin. (3) Ui. b) pci. 3. an.
25 alin. (4) Ut. i), art. 40_2 alin. (l). (3), (4) 
şi (7), art. 40_5 alin. (4), art. 41 alin. (7). 
art. 56 alin. (!_}), art. 56 alin. (1 _4) Ut. h), 
art. 6S_} alin. (7). art. 72 alin. (8). art. 82 
alin. (6). art. 115 alin. (1). art. 116 alin.
(1). art. 116 alin. (2) Ut. a), art. J23 alin.
(3) şi (4), art. 287 Ut. d), art. 291 alin. (3) 
Ut. c) pct. 3. ari. 348 alin. (1); 
introduce alin. (4_î) la art. 25, Ut. e_l) la 
art. alin. (1). alin. (6) la art. 78, alin.
(12) la art. 101, Ut. m) la art. 114 alin. (2), 
Ut. c) la art. 116 alin. (2), alin. (3_1) la art. 
116, art. 123J. alin. (7)-(l0) la art. 130; 
abrogă art. 68^1 alin. (S)-(l 1), art. 72 alin. 
(9), (10). (11) şi (12). art. 79 alin. (1). (2), 
(3). (4) şi (5). art. 82 alin. (7). art. 102 alin. 
(1). (2) şi (3). art. 123 alin. (5) şi (6)

^3 rectificare M. Of. nr. 44/17 ian. 2019 rectifică art. 138_1 alin. (l)
RECTIFICARE

modificări prin O.U.G. nr. 15/2019 M. Of. nr. 204/14 mar. 2019 
Ordonanţă de urgenţă pentru prorogarea unor termene 

aprobată prin L. nr. 227/2019

prorogă pentrv anul 2019. termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentru depunerea 
Declaraliei unice privind impozitul pe venit 
şi contribuliile sociale datorate de 
persoanele fizice, până la data de 31 iulie 
2019 inclusiv:
prorogă pentru anul 2019. termenul de 15 
martie inclusiv prevăzut pentiv plata 
impozitului pe venit şi a contribufiilor 
sociale obligatorii, datorate de persoanele 
fizice, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv; prorogă pentiv anul 2019. 
tennenul de 31 martie inclusiv prevăzut la 
art. art. 151 alin. (24) până la data de 16 
august inclusiv; prorogă pentru anul 2019. 
termenul de 15 martie inclusiv prevăzut la 
art. 133 alin. (15) Ut. a) pentnt acordarea 
bonificaţiei, până la data de 31 iulie 2019 
inclusiv.

M. Of. nr. 945/26 nov. 2019

<5 imodificări prin L. nr. 60/2019 :M. Of. nr. 296/17 apr. 2019
Lege pentru modificarea şi compietarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 266 alin. (1) pct. 28, art. 314 
alin. (1) Ut. a) şi art. 314 alin. (3); 
introduce art. 274_1. alin. (8) - (12) la art. 
278, lit.J) la art. 286 alin. (1) şi Ut. d) la 
art. 319 alin. (5)

«6 modificări prin O.U.G. nr. 26/2019 :M. Of. nr. 309/19 apr. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative

modifică titlul secţiunii a 10-a a cap. 111 
titlu V, art. 180 denumirea marginală, art. 
180 alin. (2) şi (3). art. 182; 
introduce Ut. s) la art. 139 alin. (1). lit.c) 

la art. 180 alin. (1); 
abrogă art. 142 Ut.t)
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<7 modificări prin O.U.G. nr. 31/2019
Ordonanţă de urgenţă privind acordarea unor facilităţi fiscale 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, pentnj 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

M. Of. nr. 403/23 mai 2019 modifica ari. 29J alin. (2) Ut. e): 
inlroduce Ut. k) la art. 291 alin. (3)

48 modificări prin O.U.G. nr. 35/2019 M. Of. nr. 427/30 mai 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri fiscal- 
bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative

abroga art. 122 alin. (5)

aprobată prin L.nr. 22/2021 M. Of. nr. 254/12 mar. 2021

49 modificări prin O.U.G. nr. 43/2019 M. Of. nr. 507/21 iun. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul 
investiţfiilor

modifică art. 60 pct. 5

50 modificări prin L. nr. 156/2019 M. Of. nr. 625/26 iul. 2019
Lege pentnj modificarea art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (4) Ut. i) pct. 1

51 modificări prin L. nr. 172/2019 M. Of. nr. 815/8 oct. 2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 270 alin. (3) Ut. b). art. 316 
alin. (9) şi art. 316 alin. (11) Ut. h): 
abrogă art. 270 alin. (4) Ut. c)

52 modificări prin L nr. 179/2019 M.Of. nr. 829/11 oct. 2019
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, 
precum şi pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică aii. 7 pct. 15

53 modificări prin L nr. 185/2019 M.Of. nr. 848/18 oct. 2019
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal şi pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 
105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu 
începere de ia 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din 
motive etnice

modifică aii. 456 alin. (1) Ut. s), art. 464 
alin. (1) Ut. s) şi art. 469 alin. (1) Ut. c)

54 modificări prin L nr. 263/2019 M.Of. nr. 1054/30 dec. 2019 
Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

modifică ari. 146 alin. (8). art. 168 alin. (8) 
şi anexa nr. 1 titlul VIII nr. crt. 10-12; 
abrogă art. 146 alin. (5_l)-(5_5), art. 168 

alin. (5J)

55 modificări prin O.U.G. nr. 89/2019 M. Of. nr. 1059/31 dec. 2019
Ordonanţă de urgenţă pentnj modificarea art. 51_1 alin. (1) şi 
(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 
privind comunicaţiile electronice şi modificarea unor acte 
normative

modifică art. 343 alin. (5) şi anexa nr. 1 de 
la titlul VIII - Accize şi alte taxe speciale

56 modificări prin O.U.G. nr. 1/2020 M. Of. nr. 11/9 ian. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

modifică art. 342 alin. (1) şi (2) începând 
cu anul 2020.
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57 modificări prin O.G. nr. 6/2020 M. Of. nr. 72/31 ian. 2020
Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare

modifică art. 13 alin. (2) lit.j). an. 40_6, 
art. 267 alin. (2) şi (3). an 294 alin. (2) Ut. 
a), an. 324 alin. (4) şi (5). ari. 325 alin. (2); 
introduce lit.j) şi g) la an. 13 alin. (l). pct. 
4_l la art. 40_l, pct. 11-13 la an. 40_l. 
an. 40_7-40J0. art. 270J. alin. (9) - (11) 
la art. 275. alin. (2_1) la art. 294. alin. (6) 
şi (7) la art. 321. alin. (}_I) la art. 325; 
abrogă art. 337 alin. (2) lit.j) şi g); 

.•mspendă aplicarea an. 324 alin. (4)-(6) 
până la data de 31 dec. 2022

58 modificări prin O.U.G. nr. 29/2020 M. Of. nr. 230/21 mar. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri economice şi 
fiscal-bugetare

in anul 2020, termenul de 31 martie 
inclusiv, prevăzut la art. 462 alin. (1). art. 
467 alin. (l) şi la an. 472 alin. (l) din se 
prorogă până la data de 30 iunie inclusiv; 
in anul 2020, termenul de 31 manie 
inclusiv, prevăzut la an. 462 alin. (2), art. 
467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2). pentni 
acordarea bonificaţiei stabilite de consiliul 
local, se prorogă până la data de 30 iunie 
inclusiv.

59 modificări prin L. nr. 32/2020 M. Of. nr. 271/1 apr. 2020
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 67/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export- 
Import a României EXIMBANK - S.A., precum şt a Ordonanţei 
Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (4_1);
introduce pct. 48 la art. 7 şi Ut. l) la art. 13
alin. (2)

60 modificări prin O.U.G. nr. 48/2020 M. Of. nr. 319/16 apr. 2020 
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri financiar-fiscale

modifică art. 437;
introduce alin. (l_5) la art. 56. Ut. u) la 

art. 76 alin. (4), Ut. u) la art. 142;

61 modificări prin O.U.G. nr. 69/2020 M. Of. nr. 393/14 mai 2020
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri fiscale

modifică art. 121, ari. 151 alin. (22) - (24), 
art. 168 alin. (5), art. 174 alin. (22). art. 
316 alin. (9);
introduce Ut.f_l) la art. 153 alin. (1). art. 
157_l. alin. (1_1) şi (1_2) la art. 168. alin. 
(23) şi (24) la art. 174; 
abrogă art. 151 alin. (26)

62 completat prin O.U.G. nr. 70/2020
Ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri, 
începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor 
acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 179/2020 
completări prin

M. Of. nr. 394/14 mai 2020 introduce alin. (11) la art. 25

M. Of. nr. 755/19 aug. 2020

63 modificări prin L. nr. 68/2020 M. Of. nr. 443/26 mai 2020
Lege pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică an. 456 alin. (1) Ut. h)
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w completat prin L. nr. 104/2020
Lege pentru completarea art. 60 pct. 1 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

M. Of. nr. 588/6 iul. 2020 introduce Iii. e) la art. 60 pct. 1

65 completat prin L. nr. 131/2020 M. Of. nr. 623/15 iul. 2020
Lege pentru completarea alin. (8) al art. 270 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal şi pentru modificarea Legii nr. 
217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

introduce Ut. d) la art. 2 70 alin. (8)

66 modificări prin L. nr. 153/2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, precum şi pentru completarea Legii nr. 
170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

M. Of. nr. 659/24 iul. 2020 modifică art. 118 alin. (2) lit.b): 
introduce Ut. t) la art. 25 alin. (4), alin. 
(I_6) şi (1_7) la art. 56. alin. (1 _1) la art. 
123:
abrogă art. 52 alin. (3)

67 modificări prin L. nr. 155/2020 ■M. Of. nr. 665/27 iul. 2020 modifică art. 137 alin. (]) Ut. b): 
introduce pct. 6 la art. 60. lit.j) la art. 122 

alin. (4), Ut. d) la art. 319 alin. (10). alin. 
(]_]) la art. 321

Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei 
electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind 
modificarea şi completarea altor acte normative

O.U.G. nr. 181/202066 completat prin M. Of. nr. 988/26 oct. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare, 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
precum şi pentru prorogarea unor termene

introduce alin. (4_2) la art. 68. Ut. v) la aii. 
76 alin. (4) şi Ut. v) la art. 142

69 modificări prin L. nr. 230/2020 
Lege pentnj modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

M. Of. nr. 1030/4 nov. 2020 modifică art. 456 alin. (4) şi art. 464 alin. 
(4) la data de 1 ianuarie 202J

70 modificări prin L. nr. 239/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 25 alin. (3) lit.b) pct. 2 şi alin. 
(9). art. 28 alin. (3) Ut. h) şi i). art. 62 Ut. 
o_l), art. 68 alin. (4_1): 
introduce pct. 2_I la art. 25 alin. (3) Ut. b). 

Ut. i_i) şi i_2) la art. 25 alin. (4), Ut. v) la 
art. 76 alin. (4)

71 modificări prin L. nr. 241/2020 M. Of. nr. 1041/6 nov. 2020
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal

modifică art. 459 alin. (1)

72 modificări prin L. nr. 248/2020 M. Of. nr. 1079/13 nov. 2020
Lege pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică art. 291 alin. (3) Ut. c) pct. 3

73 rectificare M. Of. nr. 1101/18 nov. 2020 rectifică articolul unic pct. 8 din L. nr. 
239/2020 (referitor la completarea art. 76 
alin. (4) cu Ut. x), în loc de Ut. v))

RECTIFICARE
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74 modificări prin L. nr. 258/2020 M. Of. nr. 1110/20 nov. 2020
Lege pentru completarea art. 1 afin. (2) al Legii nr. 491/2003 
privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele 
stupului şi pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal

modifică art. 103 alin. (î) Ut. a)

75 modificări prin L. nr. 262/2020 M. Of. nr. 1112/20 nov. 2020 modifică art. 25 alin. (4) Ut. i) şi art. 56 
alin.
introduce alin. (I_l) la art. 22

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal
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76 modificări prin L. nr. 296/2020 M. Of. nr. 1269/21 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr, 227/2015 
privind Codul fiscal

modifică ari. 7pcî. 18. pct 26 Ut. d), pct. 37 
şi 40. ari. 12 lil.h), i), m) şi s), ari. 13 alin. 
(1) Iii. c), ari. 14 Ut. a), ari. 22 alin. (2). (4) 
şi (5), ari. 25 alin. (4) Ut. q), ari. 26 alin.
(1) partea dispozitivă a lit.c). ari. 35, ari.
39 alin. (6), ari. 40_6 alin. (6), ari. 43 alin. 
(5) lila), ari. 53 alin. (2) Ut. b), art. 54. ari. 
59 alin. (2), art. 60 pct. 6, arî. 66, art. 68 
alin. (2) Ut. c), art. 76 alin. (2) Ut. p), prima 
teză a alin. (3), alin. (4) Ut. a). (i) şi (u), ari. 
78 alin. (1), (2) Ut. a), pct. ii), alin. (4) şi
(5) , art. 83 alin. (3) - (5), art. 84 alin. (11). 
art. 85 alin. (1) - (4) şi (6), art. 87, art. 89 
alin. (2), arî. 92, art. 94 alin. (3), art. 96 
alin. (3) Ut. b) şi c) şi alin. (4), art. 106 alin.
(6) , art. 107 alin. (3). (5). (8) şi (9). art. 108 
alin. (2), art. 114 alin. (2) Ut. l), art. 115 
alin. (2), art. 116 alin. (2) Ut. b) şi alin. (3), 
art. 118 alin. (2) partea introductivă şi Ut. 
b), art. 119 alin. (1), art. 120 alin. (6), art. 
122 alin. (4) Ut. a), art. 123 alin. (1) şi (3), 
art. 125 alin. (1) Ut. b) şi alin. (4). art. 131 
alin. (3) Ut. b), art. 132 alin. (2), art.
135_1, art. 138_1 alin. (1), arî. 139 alin.
(1) Ut. i), art. 140 alin. (2), arî. 142 Ut. b) şi
и) . art. 146 alin. (2__1) şi alin. (9), arî. 147 
alin. (3), titlurile secţiunii a 5-a şi a 6-a a 
cap. II al titlului V, art. 151 alin. (12), art. 
154 alin. (1) Ut. a), b), d) şi r), art. 154 alin.
(2) , art. 155 alin. (2), art. 157 alin. (1) Ut.
к) , art. 168 alin. (7) şi (7_1), art. 169 alin.
(3) şi (3_2), art. 170 alin. (2) Ut. e), art. 174 
alin. (10). arî. 183, art. 220_4 alin. (1) Ut. 
g), art. 220_7 alin. (2), art. 223 alin. (1) Ut. 
j) şi o), alin. (2) partea introductivă, b), e) 
şi g), art. 224 alin. (9), art. 227 alin. (1), 
ari. 228 Ut. a) şi b), art. 229 alin. (1) Ut. c), 
art. 230 alin. (2) şi alin. (5) Ut. e) şi J), art. 
231 alin. (1), art. 270 alin. (3) Ut. b) şi alin.
(7) , art. 282 alin. (3) Ut. a), art. 291 alin.
(3) Ut. c) pct. 3, art. 295 alin. (1) Ut. a) pct. 
1-5, art. 297 alin. (7) Ut. b), ari. 301 alin. 
(2), art. 303 alin. (3) - (5). art. 326 alin.
(4) , art. 331 alin. (2) Ut. e) pcî. 1 şi 2, şi 
alin. (6). art. 336pct. 9 şi 18. art. 343 alin.
(5) , art. 346 alin. (3), art. 348 alin. (8). art. 
356 alin. (2), art. 357, art. 358 alin. (5), 
art. 359 alin. (1), art. 362 alin. (4) şi (5), 
art. 367 alin. (2), art. 401 alin. (2) Ut. b) şi 
alin. (6), art. 402 alin. (5), art. 405 alin. (1), 
art. 412 alin. (9), art. 414 denumirea 
marginală, art. 415 denumirea marginală, 
modifică şi completează anexa nr. 1 la titlul 
VIII, art. 453 Ut. b), art. 456 alin. (1) Ut. h) 
şi s), art. 458 alin. (1) Ut. a) şi c), art. 459 
alin. (3), arî. 460 alin. (5) Ut. d) şi alin. (6),
(8) şi (9), art. 461 aUn.(6) şi (9), ai-t. 462 
alin. (2), art. 464 alin. (2) Ut. g), art. 466 
alin. (6), art. 467 alin. (2), art. 469 alin. (1) 
Ul.i), art. 471 alin. (3), art. 488, art. 489 
alin. (1), art. 491 alin. (2), art. 493 alin. (8); 
introduce art. 8_1, alin. (10_1) la art. 22, 

alin. (2_1) şi alin. (12) şi (13) la art. 25. Ut. 
f_l) Ia art. 25 alin. (4), alin. (4) şi (5) la 
art. 29, alin. (2_1) la art. 31, cap. IV_1

Consiliul Legislativ - 27 iulie 2021 Pag. 15 din 18



%,*..%.*.i -rr, j^<"-'f,'ef.vf.v;:-v'--^s v.va'~‘''“»'*^~'—'-,x'V,v/r %%

cuprinzând an. 42_1- 42_}1, alin. (5) * (7) 
la art. 45, Ut. n) la art. 55 alin. (]) alin. 
(2_î) la art. 59, Ut. k_l) şi k_2) Ia art. 68 
alin. (7), alin. (7_1) la art. 68, art.68_2, Ut. 
i_J) la art. 76 alin. (4), Ut. vi') şi y) la ari.
76 alin. (4), alin. (2_1) la art. 78, alin.
(2_1) şi (2_2) ia art. 82, alin. (2_1) la art. 
83, alin. (3_1) la art. 84. alin. (4_1) - (4_9) 
la art. 85, Ut. a_l) la ari. 93 alin. (2). alin. 
(3) şi (4) la art. JOO, nr. crt. 15 la art. Î05 , 
alin. (2), Ut. a_4 la art. ÎÎ4 alin. (2), 
lit.k_J) şi n) la art. 114 alin. (2), alin. (1_2) 
la art. 115, alin. (3_2) şi (3_3) la aii. 116, 
alin. (9) la art. 120, alin. (1_2) şi (8) la art. 
123. alin. (3J) la art. 130, alin. (15_2) - 
(15_8) şi alin. (20) la art. 133, art. 135_2, 
art. 139_1. pct. 7 la art. 142 Ut. s), Ut. w) - 
i) la art. 142, alin. (9_2) şi (12) la art.
146, alin. (1_1) şi (3_2) la art. 147, art.
147_1, alin. (7_î) şi (19_1) la art. 151, ari. 
157_2, alin. (2_1) şi (11) la art. 168, alin. 
(}_1) la art. 169, art. 169_1. alin. (7_1), 
(lOJ) şi (18_1) la art. 174, alin. (2J) la 
art. 220_6, alin. (1_1) la art. 220_7, Ut. 
c_l) la art. 224 alin. (4), alin. (2) la art. 
228, alin. (8) la art. 230, alin. (1 _1) la art. 
270, lit.f) la art. 287, alin. (6_1) şi (6_2) la 
art. 316, alin. (4_1) la art. 326, Ui 1) la art. 
331 alin. (2), alin. (6_1) la ari 340, Ut. e) 
la art. 345 alin. (2), Ut. y) la ari 456 alin.
(I) , alin. (6_1) la art. 456, alin. (12_1) la 
art. 461, alin. (4_1) Ia ari. 462, alin. (7) la 
art. 464, alin. (9_1) la ari 466, alin. (4_1) 
la art. 467, alin. (7) la ari 469, alin. (8) la 
art. 471, alin. (1_1) la art. 491, art. 495_2; 
abrogă art. 25 alin. (3) Ut. b) pct. 2_1, art. 
51 alin. (2) şi (3), art. 85 alin. (8_1), art.
86, ari 123 alin. (1_1). ari 169 alin. (3_1), 
ari 174 alin. (12) - (14), ari 223 alin. (2) 
Ut. c) şi h), art. 494 alin. 10 lit.c) şi alin.
(II) ; în cuprinsul titlului IV—„Impozitul 
pe venit ” şi al titlului V — „ Contribuţii 
sociale obligatorii’' din Legea nr.
227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, sau în alte acte normative, 
termenul de: 15 martie, inclusiv, pentiv 
depunerea declaraţiei unice privind 
impozitul pe venit şi contribuţii sociale 
datorate de persoane fizice, precum şi 
termenul de plată al impozitului pe venit şi 
al contribuţiilor sociale obligatorii, 
datorate de persoanele fizice, se înlocuieşte 
cu termenul de: 25 mai, inclusiv;Termenul 
de: 15 martie, inclusiv, prevăzut penii-u 
depunerea formularului 230 „ Cerere 
privind destinaţia sumei reprezentând până 
la 3.5% din impozitul anual datorat” la art. 
123 alin. (4) şi art. 123_1 din titlul IV— 
„Impozitulpe venit" al Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în alte 
acte normative, se înlocuieşte cu termenul 
de: 25 mai, inclusiv.
în cuprinsul titlului IV — „Impozitulpe 
venit" la art. 62 Ut. p), art. 91 Ut. d), art. 93
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alin. (2) Ut a), ari. 94 denumire articol şi 
alin. (6), ari. 96 denumire articol şi alin. 
(}), art. 98 şi ari. 119 alin. (!) se 
înlocuieşte sintagma „aurfinanciar'' cu 
„aur de investiri".

77 modificări prin O.U.G. nr. 226/2020 'M. Of. nr. 1332/31 dec. 2020
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene

modifică art. 318 alin. (1) şi art. 326 alin. 
(4) lit. d)

78 modificări prin O.U.G. nr. 13/2021 M. Of. nr. 197/26 feb. 2021
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii contabilităţii nr. 
82/1991

modifică art. 25 alin. (4) lit.f_I). art. 76 
alin. (4) Ut. a), art. 78 alin. (1), art. 78 alin. 
(2J) lit. b). art. 107 alin. (5). art. 142 lit. 
b), art. 146 alin. (2_1), art. 168 alin. (2_1), 
art. 220_6 alin. (2J). art. 282 alin. (3) lit. 
b), art. 282 alin. (4) lit. c) şi d). aii. 282 
alin. (5). art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3, art. 
324 alin. (12). alin. (14) partea 
introductivă şi alin. (16): 
introduce alin. (15_7) la art. 133

Notă: Prevederile art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 
din Legea nr. 227/2015privind Codul fi.tcal. cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel 
cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgentă, intră in vigoare la data de I martie 
2021 şi se aplică până la intrarea in vigoare a 
art. 1 pct. 160 din Legea nr. 296/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 
privind Codul fi.ical, cu modificările şi 
completările ulterioare.

Notă: a) prevederile art. I pct. 2 şl 7*10 se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă; b) prevederile art. I pct. 11-13 şi 15-17 
intră în vigoare la data de 1 martie 2021; c) Prevederile art. II pct. 14-18 intră în vigoare la 30 de zile de la data 
publicării prezentei ordonanţe de urgenţă; Prevederile art. 291 alin. (3) Iii. c) pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă, intră în vigoare la data de 1 martie 2021 şi se aplică până la intrarea în vigoare a art. I pct. 160 din Legea 
nr. 296/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare.

79 imodificări prin O.U.G. nr. 19/2021 M. Of. nr. 315/29 mar. 2021
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul fiscal

modifică art. 286 alin. (1) lit. c), art. 297 
alin. (3), art. 303 alin. (5), art. 325 alin. (2): 
introduce alin. (J_3) la art. 123. alin.

(1_2) la art. 325, alin. (2_î) la art. 325; 
suspendă. începând cu data de 1 aprilie 
2021 şi până la data de 31 decembrie 2021 
inclusiv, aplicarea prevederilor art. 25 
alin. (4) lit. i_I) şi i_2). art. 76 alin. (4) lit. 
x) şi art. 142 lit. z)
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80 modificări prin O.U.G. nr. 59/2021 M. Of. nr. 630/28 iun. 2021 modifică arî. 266 alin. (1) pcî. 35, art. 268
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin. (9) liî. h). ari. 275 alin. (2) - (6), art. 
nr, 227/2015 privind Codul fiscal 293 alin. (!) Ut. d). art. 297 alin. (4) Ut. c). 

ari. 307 alin. (6), ari. 314, art. 315, art. 
316 alin. (5), art. 319 alin. (5) Ut. d), art. 
319 alin. (6) Ut. b);
introducepct. 36 la art. 266 alin. (1), alin. 
(15) şi (16) la arî. 270, alin. (12) la art. 
275, ari. 278_1, alin. (11) la art. 282, art. 
292J, Ut. d_l) la art. 293 alin. (1), art. 
315_2 - 315_4, Ut. c) la art. 316 alin. (6), 
art. 321_1:
abrogă art. 275 alin. (7) şi (8), art. 278 

alin. (8) - (12)

81 completat prin L. nr. 196/2021 M. Of. nr. 693/13 iul. 2021 introduce Ut. l) la art. 291 alin. (3) la 6 luni
Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de la publicarea prezentei legi în Monitorul

Oficial al României, Partea I.de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, pentru 
modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind 
eficienţa energetică şi pentru completarea alin. (3) al art. 291 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Pag. 18 din 18Consiliul Legislativ - 27 iulie 2021



EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 126-127/17 nov. 1990L. nr. 31/1990
Legea societăţilor

(V. Decizia I.C.C.J. nr. XXII/2006 - M. Of. nr. 936/20 nov. 2006 {art. 46 alin. (1); Decizia I.C.C.J. nr. LXII/2007 - M. Of. nr. 276/8 
apr. 2008 (art. 133 alin. (3)); Decizia I.C.C.J. nr. LXXX (80)/2007 - M. Of. nr. 553/22 iul. 2008 (art. 236 alin. (1)); Decizia I.C.C.J. 
nr.6/2008-M. Of. nr. 817/5 dec. 2008 (art. 237 alin. 5); Decizia I.C.C.J. nr. 16/2011 - M. Of. nr. 919/23 dec. 2011 (art. 136 alin.
(1))

^ republicare cu 
renumerotare

M. Of. nr. 1066/17 nov. 2004
Legea societăţilor

2 modificări prin L. nr. 302/2005 M. Of. nr. 953/27 oct. 2005
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale

modifică art. 10 alin.(l). art.237 alin.(6): 
introduce la arl.237 alin.(7)-(I0); 
abrogă art.293

^imodificări prin L. nr. 85/2006 M. Of. nr. 359/21 apr. 2006 abrogă art. 282
Lege privind procedura insolvenţei

Notă: în toate actele normative în care figurează termenul "insolvabilitate" în contextul procedurilor de 
reorganizare şi de faliment, cu sau fără referire la Legea nr. 64/1995, se înlocuieşte cu termenul "insolvenţă"; 
înlocuieşte sintagma "Buletinul procedurilor de reorganizare judiciară şi faliment" cu sintagma "Buletinul 
procedurilor de insolvenţă" din art. II al L. nr. 149/2004 şi din toate actele normative subsecvente; O.C.C. nr. 
1137/2007-M. Of. nr. 31/15 ian. 2008 (art. 7): Decizia I.C.C.J. nr. 5/2011 - M. Of. nr. 359/19 mai 2011 (art. 11 
alin. (1) şi art. 12); Decizia I.C.C.J. nr. 6/2012 - M. Of. nr. 120/20 iun. 2012 (art. 138. art. 142 alin. (1)); Decizia 
I.C.C.J. nr. 5/2013 - M. Of. nr. 280/17 mai 2013

^imodificări prin L. nr. 164/2006
Lege pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale

M. Of. nr. 430/18 mai 2006 modifică art. 17 alin. (2)
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L. nr. 441/2006
Lege pentru modincarea şi completarea Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 
26/1990 privind registrul comerţului, republicată

M. Of. nr. 955/28 nov. 20065 modificări prin modifică an. 6 alin. (2), ari. 7 Ut. a), h), d) 
şi e). an. 8 Ut. a), b). d)-i). m). nj şi o), an. 
9, an. 10, an. J J alin. (1), an. J6 alin. (2), 
(3) şi (4), an. J 7 alin. (2), an. IS alin. (1), 
an. 26. an. 28, an. 29 alin. (l), an. 30 
alin. (2). ari. 31 alin. (J) şi (3). an. 36 alin.
(1) şi alin. (2) Ut. d) şi j), art. 38, an. 39. 
an. 43. art. 52. aii. 54, art. 55 alin. (1). art. 
56 iit.f), art. 67 alin. (2) şi (5). art. 74. art. 
93 alin. (1) şi (4), art. 95 alin. (J) Ut. h), 
alin. (3) şi alin. (4). art. 98 alin. (2). art.
100 alin. (2), art. 103. art. 104. art. 105, 
art. 106. an. 107, art. 111 alin. (1). alin.
(2) Ut. a)~d). an. 112. art. 114. art. 115. 
art. 117, art. 119, art. 123 alin. (!) şi (2), 
art. 125 alin. (1). (2), (3) şi (5), art. 126, 
art. 128. ari. 129 alin. (1), (2) şi (5), an.
130 alin. (2), art. 131 alin. (4) şi (5). art. 
132 alin. (4)-(7). art. 134. art. 136 alin. (1). 
art. 137, art. 141, art. 142. art. 143. art.
150 alin. (1). art. 152. an. 153, art. 155. 
art. 160 alin. (1) şi alin. (2), art. 161 alin. 
(2) Ut. c). art. 163 alin. (1). (2) şi (5), art. 
167 alin. (1). art. 170aUn. (3). art. 171 
alin. (5). art. 177 alin. (1) Ut. a), c). e) şi J) 
şi alin. (2). art. 178 alin. (1). art. 181, art. 
184, art. 185. an. 186, art. 187. art. 190. 
art. 194 alin. (1) partea introductivă. Ut. b) 
şi c), an. 199 alin. (2) şi (5), art. 201 alin.
(1) . art. 204 alin. (1) şi (3)-(7). art. 208 
alin. (3) şi (4), art. 211, ari. 212 alin. (2)
Ut. d). art. 213, an. 214. art. 215 alin. (1), 
art. 216. art. 217, art. 219, art. 227 alin.
(2) , art. 228, art. 233 alin. (2). art. 237 
alin. (10). an. 238, an. 241, an. 243. an. 
244, art. 245. art. 246. art. 249. an. 250. 
art. 251. art. 252 alin. (1) Ut. a) şi b). art. 
253 alin. (2)-(5). art. 255 alin. (2). art. 264 
alin. (3), art. 265 alin. (1). art. 266 alin.
(1). denumirea titlului VIU, art. 272; 
introduce Ut. e_l) la an. 7, Ut.f_l),f_2). 

g_l) şi i_l) la art. 8. art. 8_1, art. 9_1. Ut. 
g) la art. 36 alin. (2). art. 44_1. alin. (2) la 
art. 53. art. 73_1, alin. (2) la art. 86, alin. 
(5) la an. 95, art. 99_1, art. 103_1, art. 
104_1. art. 105J. art. 107J. Ut. bj) la 
art. 111 alin. (2). Ut. i_l) la art. 113, art. 
117_l, an. il7_2. alin. (7) la an. 129, 
alin. (1_1) la art. 136, art. 136_1, titlul 
.^uhsecţiunii 1 după titlul secfiunii a lll~a, 
art. 137_l, art. 137_2, art. 138_1. art. 
138_2, art. 140J. art. 140_2. art. 141J. 
art. I43_l. an. 143J. an. 144_1-144J, 
alin. (1_1) la art. 150, art. 152_1, titlul 
subsecpiinii a ll-a după art. 152_1. 
paragraful A cu art. 153_1-153_5 în cadrul 
subsecţiunii a ll-a după art. 153, 
paragraful B cu art. 153_6-153_11 în 
cadrul secfiunii a ll-a după art. 153_5. 
titlul subsecţiunii a 111-a după an. 153_11. 
art. 153_12-153_24 după titlul subsecţiunii 
a 111-a, art. 155_1, alin. (1_1) şi (1_2) la 
art. 160. art. Î60_l. art. 164_1, Ut. g) la 
an. 177 alin. (1). art. 196_1, an. 216_1. 
art. 220_1. alin. (2)-(4) la art. 235. art.
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•~r'* :*
241 _1. art. 243_]-243_3, an. 249_1. art. 
250_J, aii. 251 _1, art. 252_1, alin. (l_l)şi 
(1_2) la art. 263, art. 270_1, art. 270_2, 
art. 270_3 după denumirea titlului VIII, 
art. 272J. art. 280J-280_3. art. 282_1: 
abrogă art. 27 alin. (1), art. 35, art. 36 

alin. (3), art. 91 alin. (3). art. 125 alin. (4), 
art. 135, art. 138, art. 139, art. 140, an. 
144, ort. 145-149, art. 151, art. 154, art. 
156-158, art. 159 alin. (5). art. 163 alin.
(4). aii. 164 alin. (2). art. 168, art. 169, art. 
177 alin. (1) Ut. d), art. 218, art. 236, art.
240

6 modificări prin O.U.G. nr. 82/2007 M. Of. nr. 446/29 iun. 2007 modifică aii.6 alin.(2), art. 7 lii.e_l), art.36
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii alin.(2) lit.fi, art.37 alin.(3), art. 73_1, 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte 
normative incidente

an.86 alin.(2), art.100 alin.(l). art.108, 
art.lll alin.(2) lit.b_l), art.114 alin.(l) şi 
(3). art.117 alin. (3). art.123 alin.(l). 
art.130 alin. (2), art.132 alin. (6), an.l38_2 
alin.(2), an.l40_2 alin.(l), art.l43_I 
alin.(3), art.l44_l, art.152, art.l52_l, 
an.l53_2 alin.(6), art.l53_3 alin.(5), 
arl.l53_ll alin.(2), art.l53_12 ann.(4), 
art.l53_17, art.159, art.160 alin.(l_2) şi 
alin.(2), art.l60_l, art.161 alin.(l), 
art.162, art.163 alin.(l) şi (2). art.166 
alin.(3), art.178 alin.(l), art.lS7, art.189 
alin.(2), art.194 alin.(I) lit.b) şi c), 
art. 196_1 alin. (3), art. 199 alin. (1) şi (2). 
art.204 alin.(l) şi (4), art.212 alin. (2) 
partea dispozitivă, art.214, art.216 alin. (2), 
art.220_l alin.(4), art.221, art.237 alin.(5), 
art.238 alin.(l) şi (2). ari.255 alin.(l) lit.a), 
c) şi e), arî.270_3 alin.(2), art.275 alin.(l) 
pct.l;
introduce alin.(2) la an. 52, alin.(8) la 
art.117, alin.(5) la an.l85, alin.(4) la 
an.l96_l, alin.(2) la art.228, alin.(7_l) la 
art. 237, ari.237_I, alin.(2_l) la aii.238, 
alin.(2) şi (3) la aii.272: 
abrogă art.l40J2 alin.(3), an.l50 
alin.(l_I). art.î53_14, art.204 alin.(8), 
an.211. art.252 alin. (3), art.252_l, 
an.263 alin. (1_2)

aprobată cu modificări şi L. nr. 88/2009 
completări prin

M. Of. nr. 246/14 apr. 2009

^■modificări prin O.U.G. nr. 52/2008 M. Of. nr. 333/30 apr. 2008 modifică art. 69, art.142 alin. (2) lit. b). art. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 241 lit. i), art. 244 alin. (I) lit.fi, art. 251

alin. (3);
introduce ari. 70_î, alin. (3) şi (4) la art. 
227, alin. (5) la art. 243_3, alin. (3) la art. 
244. cap. III la titlul VI cu art. 251_2 - 
251J9. titlul VIIJ după art. 270_2 cu art. 
270_2a) - 270_2e); 
abrogă art. 267

nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru 
completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

aprobată cu completări prin L. nr. 284/2008 M.Of. nr. 778/20 nov. 2008
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M. Of. nr. 778/20 nov. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale şi pentoi completarea 
Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului

L. nr. 284/20088 modificări prin aprobă cu completări O.U.G. nr. 52/2008 
şi modifică ari. 208 alin. (4): 
introduce alin. (5) la aii. 208

IM. Of. nr. 246/14 apr. 2009
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale şi a altor acte normative 
incidente

8.modificări prin L. nr. 88/2009 aprobă O.U.G. nr. 82/2007şi modifică an. 
8 lii. g_J). an. 134 alin. (4), an. ]53_8 
alin. (2), art. I6J alin. (2) Ut. c). art. 166 
alin. (3);
introduce alin. (4) la art. 197: 
abrogă art. 8 Ut. i_l). art. 153_10 alin.
(4). art. 196_1 alin. (4)

M. Of. nr. 316/13 mai 201010 modificări prin O.U.G. nr. 43/2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 
în vederea reducerii sau simplificării administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de 
Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană 
şi România, semnat la Bucureşti şi la Baixelles la 23 iunie 
2009

aprobată cu modificări prin L. nr. 99/2011

modifică art. 260

M. Of. nr. 443/24 iun. 2011

O.U.G. nr. 54/2010
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru combaterea introduce alin. (2_1) • (2_4) la art. 202, 
evaziunii fiscale

aprobată cu modificări prin L. nr. 271/2018

M. Of. nr. 421/23 iun. 201011 modificări prin modifică art. 17:

alin. (3) la art. 203
M. Of. nr. 984/21 nov. 2018

M. Of. nr. 674/4 oct. 201012 modificări prin O.U.G. nr. 90/2010 modifică art. 185, an. 243, art. 246 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (1). art. 251 _9, art. 251_l 1 alin. (1);

introduce alin. (3) la ati. 241 _1. alin. (3) 
la an. 242

nr. 31/1990 privind societăţile comerciale
M. Of. nr. 205/24 mar. 2011aprobată prin L.nr. 34/2011

L. nr. 202/2010 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010
Lege privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

13 modificări prin modifică art. 132 alin. (9)

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 12/2012 - M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 (art. XXIV alin. {1H3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 
(art. XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30 mai 2013)

M. Of. nr. 205/24 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
31/1990 privind societăţile comerciale

1^ modificări prin L. nr. 34/2011 aprobă O.U.G. nr. 90/2010

M. Of. nr. 285/22 apr. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente 

aprobată prin L.nr. 32/2012

O.U.G. nr. 37/201115 modificări prin abrogă art. 237 alin. (1) Ut. b)

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

L nr. 71/2011
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil

M. Of. nr. 409/10 iun. 2011is-modificări prin la data de 1 oct. 2011, modifică art. 1 alin. 
(1). art. 5 alin. (6) Ut. a), art. 63. art. 99_1. 
an. 204 alin. (2) Ut. a), an. 291; 
abrogă art. 124 alin. (1)

(V. D.I.C.C.J.nr. 1/2014-M. Of. nr. 283/17 apr. 2014)

Consiliul Legislativ • 27 iulie 2021 Pag. 4din 7



modificări prin L. nr. 99/2011 M. Of. nr. 443/24 iun. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în 
vederea reducerii sau simplificării administrative a unor 
autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a măsurilor asumate de 
Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană 
şi România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 
2009

aproba cu modificări O.U.G. nr. 43/2010

modificări prin O.U.G. nr. 2/2012 M. Of. nr. 143/2 mar. 2012 modifică art. 226 alin. (3), art. 242 alin. 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii (1). ari. 243 alin. (1), (2), (4) şi (5), ari. 
nr. 31/1990 privind societăţile comerciale 243_2 alin. (3) şi (4), art. 244 alin. (1) lil. 

b) şi d). ah. 244 alin. (2) şi (3), ari. 246 
alin. (1). ari. 25!_6 alin. (1). ari. 251J8: 
inlroduce alin. (3) la an. 38. alin. (2_1) la 
art. 134, alin. (1_1) la art. 215, Ut. a_l) la 
art. 226 alin. (1). alin. (1_1) la art. 226, 
alin. (2_1) - (2_3) la ah. 242. alin. (5) la 
ah. 243_2, an. 243_4 - 243_6. alin. (4) şi 
(5) la art. 244, art. 246_1 şi 246_2. alin. 
(4) şi (5) la art. 25IJ: 
abrogă ah. 249_1

aprobată prin L. nr. 193/2012 M. Of. nr. 736/31 oct. 2012

19 modificări prin L. nr. 76/2012 :M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

modifică, la 1 septembrie 2012, titlul, art.
1, art. 2 partea introductivă, ah. 4, art. 10 
alin. (2) şi (3). art. 48 alin. (2). art. 58 alin. 
(1), ah. 60. art. 62 alin. (3), ah. 132 alin. 
(9) şi (10), ah. 133 alin. (2), ah. 153_24 
alin. (5), art. 155 alin. (5). art. 155_1 alin. 
(4). art. 204 alin. (4), art. 206 alin. (2), art. 
208 alin. (4), ah. 223 alin. (4), art. 226 
alin. (1) Ut. c), art. 232 alin. (2). ah. 237 
alin. (5)-(7), ah. 243 alin. (2) şi (5). art.
260 alin. (8) şi (10). art. 262 alin. (3), art. 
263 alin. (4). ah. 264 alin. (3), ah. 270_2d) 
alin. (2):

introduce alin. (3_1) la ah. 223. Ut. c_l) Ic 
ah. 237 alin. (1);

abrogă ah. 133 alin. (3):

în tot cuprinsul legii, sintagma „societate 
comercială"sau, după caz. „societăţi 
comerciale" se înlocuieşte cu termenul 
„societate" sau. după caz, ,,societăţi".

20 modificări prin O.U.G. nr. 44/2012 :M. Of. nr. 606/23 aug. 2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. Legii nr. 134/2010până la 1 februarie 201': 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012 M. Of. nr. 762/13 nov. 2012
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M. Of. nr. 635/6 sep. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare 

aprobată cu modificări şi L. nr. 98/2013 
completări prin

O.U.G. nr. 47/20122’ modificări prin modifică ari. 67 alin. (2)

M. Of. nr. 213/15 apr. 2013

22;modificări prin L. nr. 193/2012 M. Of. nr. 736/31 oct. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale

aprobă O.U.G. nr. 2/2012

L. nr. 187/2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

M. Of. nr. 757/12 nov. 201223 modificări prin la dala de I februarie 2014, modifică ari. 6 
alin. (2), ari. 271. ari. 272, ari. 272_J. ari. 
273, ari. 274, ari. 275, arî. 277, an. 278 
alin. (2). ari. 279, an. 280_}. an. 280_3, 
an. 281;
abrogă an. 280, an. 280_2

(V. Decizia l.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

O.U.G. nr. 4/2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe 

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

M. Of. nr. 68/31 ian. 20132^ modificări prin prorogă temienul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

25 modificări prin L. nr. 98/2013 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 47/2012

25.modificări prin L. nr. 214/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 prMnd Codul de 
procedură civilă, precum şi pentai modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013 aprobă cu modificări şi compleiări O. U.G. 
nr. 4/2013

M. Of. nr. 515/14 aug. 2013
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii 
procesual penale

27]modificări prin L. nr. 255/2013 abrogă, la 1 februarie 2014, ari. 282^1

M. Of. nr. 519/13 iul. 201528 modificări prin L. nr. 152/2015
Lege pentru modificarea şt completarea unor acte normative 
în domeniul înregistrării în registrul comerţului

modifică ari. 66 alin. (2), an. 237, ari. 
251 _14 alin. (3) şi (4), an. 251 _18, ari. 
260;
inlroduce alin. (3) la ari. 66, ari. 66_1, 
alin. (5) la ari. 202
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29 modificări prin L. nr. 163/2018 M. Of. nr. 595/12 iul. 2018 modifică art. 67 alin. (2) şi (4). avi. 1 ]7_2 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. alin. (l) şi art. 272_J Ut. b);
82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.
31/1990. precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

introduce alin. (2_J) şi (2_2) la art. 67

39 admisă excepţie D.C.C. nr. 382/2018 
de neconst. prin

M. Of. nr. 668/1 aug. 2018
Decizia nr. 382 din 31 mai 2018 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 114 alin. (3) din Legea 
societăţilor nr. 31/1990

solufia legislativă cuprinsă în art. J14 alin. 
(3). care nu permite contestarea în justiţie, 
pe calea acţiunii în anulare prevăzute de 
art. 132 din lege. a deciziilor consiliului de 
administraţie, respectiv directoratului 
luate în exercitarea atribuţiei delegate de 
majorare a capitalului social

3’ 'modificări prin L. nr. 129/2019
Lege pentnj prevenirea şi combaterea spălării banilor şi 
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative

M. Of. nr. 589/18 iul. 2019 modifică art. 8 lit.J). art. 91. art. 94 alin. 
(I). art. 98 alin. (J). art. 99__J alin. (1), art. 
100 alin. (2), art. 117 alin. (4). art. 122, 
art. 177 alin. (J) Ut. a), art. 201 alin. (1). 
art. 270 şi art. 273 Ut. d): 
introduce alin. (4) la art. 270_3: 
abrogă art. 92 alin. (2) şi (4), art. 99. art. 
102 alin. (3), art. 113 Ut. i_l) şi art. 123 
alin. (1)

32;modificări prin L. nr. 162/2019 M. Of. nr. 644/3 aug. 2019
Lege pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea 
societăţilor nr. 31/1990

modifică art. 6 alin. (2)

33 modificări prin L. nr. 102/2020 M. Of. nr. 583/2 iul. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 
31/1990

modifică art. 17 alin. (1) şi (3): 
introduce alin. (6) la aii. 17: 
abrogă art. 14 şi art. 17 alin. (4)

^ modificări prin L. nr. 223/2020 'M. Of. nr. 1018/2 nov. 2020
Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de 
părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea 
Legii societăţilor nr. 31/1990

modifică art. 11 alin. (1). art. 17 alin. (3). 
art. 36 alin. (2) Ut. b). an. 61 alin. (1). art. 
62 alin. (2). art. 185 alin. (6), art. 202 alin. 
(2) şi an. 204 alin. (3): 
abrogă art. 185 alin. (4) şi (5) (potrivit 
rectificării publicate in M.Of. nr. 1028/4 
nov. 2020). art. 202 alin. (2_l)-(2_4) şi an. 
203 alin. (3)

35 rectificare IM. Of. nr. 1028/4 nov. 2020 rectifică art. 1 din L. nr. 223/2020, astfel: 
după pct. 5 se va citi: „ 6. La articolul 185. 
alineatele (4) şi (5) se abrogă."

RECTIFICARE

36 modificări prin L. nr. 206/2021 M. Of. nr. 715/20 iul. 2021 aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2020 şi abrogă ari. 17 alin. (3) şi 
nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registnjiui comerţului ^5^
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 301/24 apr. 2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari 
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

L. nr. 47/2014

promulgată prin D. nr. 381/2014 M. Of. nr. 301/24 apr. 2014
Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

1
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 618/18 iul. 2006L. nr. 273/2006
Lege privind finanţele publice locale

1 promulgată prin D. nr. 895/2006 M. Of. nr. 618/18 iul. 2006 
Decret pentru promulgarea Legii privind finanţele publice locale

2 rectificare M. Of. nr. 627/20 iul. 2006 rectifică art.86 alin. (2)
RECTIFICARE

3 completat prin M. Of. nr. 374/1 iun. 2007
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 63 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 34/2008

O.U.G. nr. 46/2007 introduce alin. (5_1) la ari. 63

M. Of. nr. 197/14 mar. 2008

^ modificări prin O.U.G. nr. 64/2007
Ordonanţă de urgenţă privind datoria publică

aprobată cu modificări şi L. nr. 109/2008 
completări prin

M. Of. nr. 439/28 iun. 2007 abrogă art. 77 alin.(J) Ut. c) şi d) şi din 
alin. (2) normele de tiimitere la alin. (J) Ut. 
c) şi d)M. Of. nr. 369/14 mai 2008

5 imodificări prin L. nr. 34/2008 M. Of. nr. 197/14 mar. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale

aprobă O.U.G. nr. 46/2007

6 imodificări prin O.U.G. nr. 28/2008 iM. Of. nr. 217/21 mar. 2008
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 206/2008

modifică art. 2 pct. 40. art.32 alin. (7). 
art.33 alin. (3) Ut. b), arl.33 alin. (4) Ut. a) 
şi b) la l ianuarie 2009, art.33 alin. (6) Ut. 
b), art. 33 alin. (9). art.37 alin. (3). art.86 
alin. 0) Ut. b);

introduce Ut. a_l) la art. 33 alin. (4) la 1 
ianuarie 2009, alin. (7^1) şi (7_2) la art. 
33, lit.d) la an. 78 alin. (J). alin. (2_I) la 
art. 78

M. Of. nr. 734/30 oct. 2008

7 imodificări prin L. nr. 206/2008 U. Of. nr. 734/30 oct. 2008
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 26/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale

aprobă O.U.G. nr. 28/2008

8 modificări prin O.U.G. nr. 91/2009 IM. Of. nr. 457/1 iul. 2009 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative 

aprobată cu modificări prin L. nr. 96/2011

modifcă art. 82:

introduce alin. (7_}) şi (7_2) la art. 39M. Of. nr. 404/9 iun. 2011

9 completat prin O.U.G. nr. 111/2009
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-bugetare

aprobată prin L. nr. 47/2010

M. Of. nr. 685/12 oct. 2009 introduce alin. (J_J) la art. 6J

M. Of. nr. 187/24 mar. 2010

10 imodificări prin L. nr. 329/2009 M. Of. nr. 761/9 nov. 2009
Lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, 
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de 
afaceri şi respectarea acordurilor-cadai cu Comisia 
Europeană şi Fondul Monetar Internaţional

indemnizaţia prevăzută la art. 61 alin. (4) 
este de 1% până la 3! dec. 2010
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modificări prin L. nr. 47/2010 M. Of. nr. 187/24 mar. 2010
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar- 
bugetare

aprobă O.V.C. m\ 111/2009

12 completat prin O.U.G. nr. 57/2010
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul finanţelor publice

aprobată prin L. nr. 22/2011

:M. Of. nr. 436/29 iun. 2010 introduce alin. (9_1) şi (9_2) la aii. 54

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011

13 modificări prin O.U.G. nr. 63/2010 M. Of. nr. 450/2 iul. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare

aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2011 
completări prin

modifică ari. 2 pci. 26, 50 şi 51. an. 3 alin.
(1) . ari. 5 alin. (2). ari. 13, ari. 25 IU. b), 
an. 29, an. 32 alin. (1) - (4). an. 34 alin.
(2) . an. 39 alin. (2) şi (S). an. 58 alin. (1). 
ari. 63 alin. (4). ari. 63 alin. (5_1). an. 65 
alin. (1), an. 78 alin. (1) Ut. b) şi d); 
introducepct. 22_1, 22_2, 2S_1. 28_2,
44_l la ari. 2, alin. (2) - (6) la an. 2. Ut. e) 
la art. 5 alin. (1). alin. (6) - (8) la an. 14. 
alin. (1_1) - (}_3) la an. 24. alin. (2_1) la 
ari. 26. alin. (3) la art. 34. alin. (9) şi (10) 
la art. 39. alin. (2) la art. 41. alin. (8) - (15) 
la art. 49, alin. (2__1) la art. 57. alin.
(1_1) - (1_3) la art. 58. alin. (6) la an. 61. 
alin. (4J). (4_2) şi (10) - (12) la an. 63. 
art. 75_1, art. 76_1. Ut. e) la art. 78 alin. 
(1), alin. (2_2) la ari. 78;
abrogă art. 2 pct. 34, art. 26 alin. (7) - (9). 
art. 30 alin. (7), an. 33 alin. (7_1). (7_2) şi 
(8), art. 58 alin. (2) - (4). ari. 61 alin.
(IJ). an. 83

M. Of. nr. 179/14 mar. 2011

1-» modificări prin :M. Of. nr. 179/14 mar. 2011L. nr. 13/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru 
stabilirea unor măsuri financiare

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 63/2010şi 
modifică art. 2 pct. 44_1, art. 2 alin. (2) Ut. 
a), art. 2 alin. (4) Ut. b), art. 6 partea 
introductivă, art. 14 alin. (8), art. 30 alin.
(6) . art. 31 alin. (2). art. 33 părţile 
introductive ale alin. (3) şi (6), art. 49 alin.
(7) . anexa:
introduce Ut. e) la aii. 2 alin. (5). alin. 
(4_3) la art. 63

15 modificări prin L. nr. 22/2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul finanţelor publice

■M. Of. nr. 184/16 mar. 2011 aprobă O.U.G. nr. 57/2010

16 modificări prin IM. Of. nr. 285/22 apr. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

aprobată prin L. nr. 32/2012

O.U.G. nr. 37/2011 abrogă art. 80 alin. (!) Ut. c)

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

17 modificări prin L.nr. 96/2011 M. Of. nr. 404/9 iun. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 91/2009 pentai modificarea unor acte normative

aprobă cu modificări O.U.G. nr. 91/2009
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18 modificări prin O.U.G. nr. 102/2011 M. Of. nr. 854/2 dec. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 156/2012

modifica art. 32 alin. (J)~(4), ari. 33 alin.
(3) şi (6)

M. Of. nr. 680/1 oct. 2012

19 modificări prin M. Of. nr. 635/6 sep. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 98/2013 
completări prin

O.U.G. nr. 47/2012 modifică art. J4 alin. (8). art. 22 alin. (J), 
art. 32 alin. (!) teza introductivă, an. 33 
alin. (3) Ut. b). alin. (5) şi alin. (6) Ut. h). 
art. 51 alin. (J). art. 63 alin. (4_3). art. 78 
alin. (J) Ut. b) şi c);
introduce pct. 4_l h art. 2 alin. (]), alin.

(9) la art. 14. alin. (13J)-(J3J0) la art. 49

M. Of. nr. 213/15 apr. 2013

20 modificări prin L. nr. 156/2012 M. Of. nr. 680/1 oct. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale

aprobă O.U.G. nr. 102/2011

21 modificări prin L. nr. 187/2012 M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, la data de 1 febniarie 2014, art.
77

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

22 modificări prin L. nr. 98/2013 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 47/2012 şi modifică art.
63 alin. (4_3);
introduce aii. 4_1. an. 4_2

23 modificări prin O.U.G. nr. 46/2013 M. Of. nr. 299/24 mai 2013
Ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa 
unităţilor administrativ-teritoriale 

aprobată cu modificări şi L. nr. 35/2016 
completări prin

modifică art. 74 alin. (1). (4), (6), (7). (8), 
(10) şi (12). art. 75 alin. (1), (7) şi (15). art. 
78 alin. (1) Ut. c)

M. Of. nr. 219/24 mar. 2016

24 modificări prin O.U.G. nr. 103/2013 M. Of. nr. 703/15 nov. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice

aprobată cu completări prin L. nr. 26/2014

modifică art. 49 alin. (13_9)

M. Of. nr. 201/21 mar. 2014

26 completat prin O.U.G. nr. 18/2014 !M. Of. nr. 305/24 apr. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
privind activitatea Regiei Autonome "Administraţia 
Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru schimbarea 
regimului juridic al unor imobile şi pentru modificarea unor 
acte normative

introduce art. 35 1

26 modificări prin O.U.G. nr. 14/2015 M. Of. nr. 374/28 mai 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. 
(7_2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobată prin L. nr. 355/2015

modifică art. 39 alin. (7_2)

M. Of. nr. 973/29 dec. 2015

27icompletal prin O.U.G. nr. 41/2015 M. Of. nr. 733/30 sep. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 
completări prin

introduce alin. (2) la art. 82

M. Of. nr. 408/30 mai 2016
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26 modificări prin L. nr. 355/2015 M. Of. nr. 973/29 dec. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. {7_2) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

aprobă O.V.G. nr. 14/2015

29 modificări prin L nr. 35/2016 M. Of. nr. 219/24 mar. 2016 modifică ari. 74 alin. (1) partea 
introductivă şi Ut. a), art. 75 alin. (1) 
partea introductivă şi Ut. a)

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor 
administrativ-teritoriale

30 completat prin L. nr. 112/2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

M. Of. nr. 408/30 mai 2016 aprobă cu modificări şi completări O.V.G. 
nr. 41/2015 şi introduce alin. (3) la art. 82

31 modificări prin IM. Of. nr. 409/31 mat 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

L. nr. 104/2016 aprobă cu completări O.V.G. nr. 34/2015 
şi modifică art. 54 alin. (9_1) Ut. a)

32 completat prin O.U.G. nr. 9/2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 
completări prin

M. Of. nr. 79/30 ian. 2017 introduce alin. (1_4) la art. 58

M. Of. nr. 403/29 mai 2017

33 completat prin O.U.G. nr. 11/2018 M. Of. nr. 207/7 mar. 2018
Ordonanţă de urgenţă pentru adoptarea unor măsuri bugetare 
şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale 

aprobată cu modificări prin L. nr. 187/2018

introduce alin. (13) la art. 63

M. Of. nr. 639/23 iul. 2018

34 modificări prin L. nr. 52/2018 M. Of. nr. 213/9 mar. 2018
Lege pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001

modifică art. 35_1 alin. (!) partea 
introductivă şi Ut. a)

M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L.nr. 13/2019 
completări prin

35 completat prin O.U.G. nr. 89/2018 introduce alin. (14)-(17) la art. 63

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019

36 modificări prin O.U.G. nr. 89/2018 M. Of. nr. 854/9 oct. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 13/2019 
completări prin

Pentru anul 2018, termenul prevăzut la ari. 
63 alin. (14) din Legea nr. 273/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi cu completările aduse prin 
prezenta ordonanlă de urgenţă se 
înlocuieşte cu data de 15 octombrie 2018 şi 
tennenul prevăzut la art. 63 alin. (15) din 
aceeaşi lege se înlocuieşte cu data de 31 
octombiie 2018.

M. Of. nr. 28/10 ian. 2019
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37 imodificări prin L. nr. 305/2018 M. Of. nr. 1053/12 dec. 2018
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţeie publice locale, precum şi pentru modificarea 
alin. (5) al art. 15 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001

modifică art. 35_1 alin. (1) partea 
introductivă şi lit. a): 
introduce art. 35 2

38 completat prin O.U.G. nr. 114/2018 !M. Of. nr. 1116/29 dec. 2018
Ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene

introduce alin. (18) la art. 63

Prevederile capitolului IV se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019.

39 modificări prin L. nr. 286/2020 IM. Of. nr. 1201/9 dec. 2020
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale

modifică art. 32 alin. (l) şi (2) şi art. 33 
alin. (3) partea introductivă: 
introduce alin. (7_J) la art. 32: 
abrogă art. 32 alin. (5)
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 597/13 aug. 2002L. nr. 500/2002

Lege privind finanţele publice
(V. Decizia I.C.C.J. nr. 10/2011 ■ M. Of. nr. 786/4 nov. 2011 (art. 19))

1 promulgată prin D. nr. 677/2002 M. Of. nr. 597/13 aug. 2002 
Decret pentru promulgarea Legii privind finanţele publice

2 modificări prin M. Of. nr. 506/14 iul. 2003L. nr. 314/2003
Lege pentai modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice

modifică art. 15

3 modificări prin L. nr. 96/2006 
Lege privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

M. Of. nr. 380/3 mai 2006 modifică m mod corespunzător art. 61 alin.
(3)

4 modificări prin M. Of. nr. 12/8 ian. 2007H.G. nr. 1865/2006
Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind 
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico- 
economice ale obiectivelor de investiţii noi

modifică limitele valoricepre\’ăzute la art. 
42 alin. (])

5 modificări prin M. Of. nr. 249/14 apr. 2009
Ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetară pe 
anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar • fiscale

aprobată prin L. nr. 227/2009

O.U.G. nr. 34/2009 suspendă pănă la 5! decembrie 2009 
aplicarea dispoziliUor art. 21 alin. (4)

M. Of. nr. 402/12 iun. 2009

6 modificări prin H.G. nr. 406/2009 M. Of. nr. 266/23 apr. 2009
Hotărâre pentru modificarea limitelor valorice privind 
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico- 
economice ale obiectivelor de investiţii noi

modifică limitele valorice prevăzute la art. 
42 alin. (J)

7 modificări prin L. nr. 227/2009
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi 
reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

M. Of. nr. 402/12 iun. 2009 aprobă O.U.G. nr. 34/2009

modificări prin L. nr. 305/2009 M. Of. nr. 680/9 oct. 2009
Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 65 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi 
dezvoltarea tehnologică şi pentru modificarea şi completarea 
art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

6 modifică art. 52 alin. (7); 
introduce alin. (7_J) la art. 52

9 completat prin M. Of. nr. 436/29 iun. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea unor acte 
normative din domeniul finanţelor publice

aprobată prin L. nr. 22/2011

O.U.G. nr. 57/2010 introduce alin. (9) şi (10) la art. 52

M. Of. nr. 184/16 mar. 2011

10 modificări prin O.U.G. nr. 121/2010 M. Of. nr. 890/30 dec. 2010
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind 
formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului şi pentru modiftcarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

aprobată cu modificări şi L. nr. 125/2011 
completări prin

modifică art. 52 alin. (9) Ut. a)

M. Of. nr. 433/21 iun. 2011
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11 modificări prin L.nr. 22/2011 M. Of. nr. 184/16 mar. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2010 pentru completarea unor acte normative din 
domeniul finanţelor publice

aprobă O.U.G. nr. 57/20J0

12 imodiftcări prin O.U.G. nr. 37/2011 M. Of. nr. 285/22 apr. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 
contabilităţii nr. 82/1991 şi pentru modificarea altor acte 
normative incidente

aprobată prin L. nr. 32/2012

abrogă art. 74 alin. (1) IU. d)

M. Of. nr. 181/21 mar. 2012

13 modificări prin L. nr. 125/2011 M. Of. nr. 433/21 iun. 2011
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 121/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi 
utilizarea resurselor deoilate prin trezoreria statului şi pentru 
modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice

aprobă cu modificări O.U.G. nr. ]21/2010

1*1 completat prin O.U.G. nr. 63/2011 M. Of. nr. 460/30 iun. 2011
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 47 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobată prin L. nr. 22/2012

introduce alin. (4_1) la art. 47

M. Of. nr. 28/13 ian. 2012

15 modificări prin L. nr. 22/2012 M. Of. nr. 28/13 ian. 2012
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

aprobă O.U.G. nr. 63/2011

16 icompletat prin O.U.G. nr. 47/2012 M. Of. nr. 635/6 sep. 2012
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobată cu modificări şi L.nr. 98/2013 
completări prin

introduce pct. 3_J la art. 2, pct. 35_J la 
art. 2, art. 28_J, art. 28_2. art. 35_1. alin. 
(1 _î) la art. 49

M. Of. nr. 213/15 apr. 2013

17 modificări prin L. nr. 187/2012 ■M. Of. nr. 757/12 nov. 2012
Lege pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal

modifică, la data de J febniarie 2014, art.
71

(V. Decizia I.C.C.J. nr. 4/2014 - M. Of. nr. 434/13 iun. 2014)

18 modificări prin L. nr. 98/2013 M. Of. nr. 213/15 apr. 2013
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

aprobă O.U.G. nr. 47/2012
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19 modificări prin L nr. 270/2013 M. Of. nr. 642/18 oct. 2013
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 
privind finanţele publice

modifică an. 2pct. 2. 3. 5, 9. J3. J5. 16.
30, 33, 34, 39, 43. an. 4. an. 10, an. 15 
alin. (!) şi (3). an. 16 alin. (1) Ut. c). an.
19 Ut. d), an. 20. an. 21. an. 22 alin. (1). 
an. 22 alin. .(2) Ut. a) şi c). an. 24. an. 26 
Ut. h). an. 2S_2. an. 29 alin. (4), an. 31. 
an. 32. an. 33. an. 34 alin. (1), (4) şi (5). 
an. 35 alin. (1), art. 35 alin. (4), an. 36, 
an. 38, an. 39. an. 42. art. 43. art. 44. art. 
47. art. 50. an. 52. art. 55. ari. 56 alin. (2). 
art. 57 Ut. b). art. 58 alin. (2). an. 59 alin. 
(2). ari. 61 alin. (3), art. 66. art. 68 alin.
(4). ari. 70 alin. (3), art. 72 alin. (1) Ut. a) 
şi b):
introduce pct. 3_2, 3_3, 7_J - 7_3, 8_1 şi 

8_2, pct. 20_î. pct. 27_] şi 27_2, pct.
37_i, pct. 40_î la art. 2. alin. (2) şi (3) la 
art. 2. alin. (2) şi (3) la ari. 6. art. 7_î. art. 
14J, alin. (2_1) la art. 17. alin. (3_1) la 
an. 17. Ui. bj) - bj) la art. 19. Ut. bj) la 
art. 28. an. 28_3 - 28_5. alin. (2_1) la art. 
30. secfiunea 1_1 cu ari. 30_î - 30_5 Ia 
cap. IU. alin. (3_1) la art. 35, art. 38_1. 
an. 43_}, art. 46_1. art. 47_1, alin. (3) la 
art. 59, alin. (8) la art. 61. alin. (4) - (6) la 
art. 70, art. 73_1. art. 75_}: 
abrogă art. 2 pct. 7 şi 12. art. 19 Ut. k). art. 
29 alin. (6), art. 40. art. 46. art. 53 alin. (3)

20 completat prin O.U.G. nr. 15/2014 M. Of. nr. 241/4 apr. 2014
Ordonanţă de urgenţă pentru completarea art. 52 din Legea 
nr. 500/2002 privind finanţele publice

aprobată prin L. nr. 111/2014

introduce alin. (9_l) la art. 52

M. Of. nr, 526/15 iul. 2014

21 modificări prin L. nr. 111/2014
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 15/2014 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 
privind finanţele publice

M. Of. nr. 526/15 iul. 2014 aprobă O.V.C. nr. 15/2014

22 modificări prin M. Of. nr. 733/30 sep. 2015
Ordonanţă de urgenţă pentnj modifîcarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 112/2016 
completări prin

O.U.G. nr. 41/2015 modifică art. 19 Ut. b_2) şi b_3):

prorogă tennenul de intrare în vigoare a 
art. 28_5. 52 şi 70 (astfel cum au fost 
modificate/introduseprin L. nr. 270/2013) 
la 1 ian. 2017

M. Of. nr. 408/30 mai 2016

23 modificări prin L. nr. 112/2016 M. Of. nr. 408/30 mai 2016 aprobă cu modificări şi completări O.U.G. 
nr. 41/2015 şi modifică aii. 19 Ut. b_2)Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentnj reglementarea unor măsuri 
bugetare

2< completat prin L. nr. 104/2016 M. Of. nr. 409/31 mai 2016
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentnj 
stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

aprobă cu completări O.U.G. nr. 34/2015 
şi introduce alin. (10_1) la art. 52
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25 modificări prin O.U.G. nr. 9/2017 M. Of. nr. 79/30 ian. 2017
Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri bugetare in anul 
2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi 
completarea unor acte normative

aprobată cu modificări şi L. nr. 115/2017 
completări prin

suspendă aplicarea prevederilor art. 4. an. ■ 
26 liî. b), art. 28_5, art. 36 şi art. 57 Ut. b) 
referitoare la creditele de angajament până 
la data de I ianuarie 2018

M. Of. nr. 403/29 mai 2017
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 410/25 iul. 2001O.G. nr. 2/2001

Ordonanţă privind regimul juridic al contravenţiilor

aprobată cu modificări şi completări prin L. nr. 180/2002
{V. Decizia I.C.C.J. nr. XXII/2007 - M. Of. nr. 833/5 dec. 2007 (art. 16 alin. (7)); D.C.C. nr. 1354/2008 - M. Of. nr. 887/29 dec. 
2008 (sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9); Decizia I.C.C.J. nr. 7/2010 - M. Of. nr. 126/18 feb. 2011 (art. 9 alin. (1), (2), (3)-

M. Of. nr. 268/22 apr. 2002

(5))

1 rectificare M. Of. nr. 584/18 sep. 2001 reclificâ art. 26 alin. I
Rectificare

2 modificări prin O.U.G. nr. 16/2002 M. Of. nr. 145/26 feb. 2002 
Ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri 
fiscale

aprobată prin L. nr. 335/2002

modifică art.39 alin. (2)

M. Of. nr. 418/17 iun. 2002

3 modificări prin L. nr. 180/2002 :M. Of. nr. 268/22 apr. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

modifică art.l. art.2 alin.(J)-(3). art.4. art.5 
alin.(5). art.8, ari.22 alin.(J), art.28 
alin.(l). art.34 alin.(2): introduce alin. (5) 
la art.2. alin. (6) şi (7) la art.5; abrogă 
art.20 alin. (2)

6 aprobată cu 
modificări şl 
completări prin

L. nr. 180/2002 M. Of. nr. 268/22 apr. 2002
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

5 modificări prin M. Of. nr. 644/30 aug. 2002 
Ordonanţă privind colectarea creanţelor bugetare

aprobată cu modificări şi L. nr. 79/2003 
completări prin

O.G. nr. 61/2002 abrogă la ] ian. 2003 art. J4 alin. (2)

M. Of. nr. 193/26 mar. 2003

6 modificări prin L. nr. 357/2003 M. Of. nr. 537/25 iul. 2003
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

abrogă art. 16 alin. (2)‘(4)

7,modificări prin O.U.G. nr. 108/2003 ,M. Of. nr. 747/26 oct. 2003
Ordonanţă de urgenţă pentru desfiinţarea închisorii 
contravenţionale

aprobată prin L. nr. 28/2004

la intrarea în vigoare a Legii de revizuire 
a Constituţiei modifică art.5 alin. (2) Ut. c). 
art.6. art.9, art.10 alin. (2). art.JJ alin. (4): 
abrogă art.5 alin. (2) Ut. d), ai1.l4 alin. (3), 
art. 22, art.43. art.45

M. Of. nr. 214/11 mar. 2004

6 modificări prin L. nr. 28/2004
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 108/2003 pentru deşănţarea închisorii contravenţionale

M. Of. nr. 214/11 mar. 2004 aprobă O.U.G. nr.108/2003

9 modificări prin L. nr. 526/2004
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

M. Oi. nr. 1149/6 dec. 2004 modifică art. 4 alin. (I). art.8 alin. (3). 
art.25 alin. (3). art.28: introduce alin. 
(]_1) la an. 16

10 completat prin O.G. nr. 8/2006 M. Of. nr. 78/27 ian. 2006 introduce alin. (3) la art. 28 şi art. 50_J
Ordonanţă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

M. Of. nr. 640/25 iul. 2006aprobată cu modificări prin L. nr. 353/2006
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1’ modificări prin L. nr. 182/2006 M. Of. nr. 443/23 mai 2006
Lege pentru modificârea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

la dala de J ianuarie 2007. modifică ari. S 
alin. (3), ari. 39 alin. (2) şi (3); 
introduce alin. (4) la an. 8

12 modificări prin L. nr. 352/2006 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006
Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

inlroduce alin. (3) - (6) la an.9, an.39_J

13 modificări prin L. nr. 353/2006 M. Of. nr. 640/25 iul. 2006
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2006 
pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor

aprobă cu modificări O.C. nr.8/2006şi 
modifică ari.28 alin.(3) partea introductivă: 
abrogă art.50_l

i< admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 953/2006 M. Of. nr. 53/23 ian. 2007
Decizia nr. 953 din 19 decembrie 2006 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

art. 32 alin. (l)

15 modificări prin D.C.C. nr. 228/2007 M. Of. nr. 283/27 apr. 2007
Decizia nr. 228 din 13 martie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

.suspendă pentru o perioadă de 45 zile 
dispoziţiile art. 12 alin. (J) în măsura în 
care prin sintagma "nu se mai 
sancţionează"prevăzută în text se înfelege 
doar aplicarea sancţiunii contravenţionale, 
nu şi executarea acesteia (termenul se 
împlineşte la 11 iun. 2007. după care 
operează prevederile art. 147 alin. (1) din 
Constituţie)

15 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 228/2007 M. Of. nr. 283/27 apr. 2007
Decizia nr. 228 din 13 martie 2007 referitoare la excepţia de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

art. 12 alin. (1) în măsura în care prin 
sintagma "nu se mai sancţionează " 
prevăzută în text se înţelege doar aplicarea 
sancţiunii contravenţionale, nu şi 
executarea acesteia

17 admisă excepţie 
de neconst. prin

D.C.C. nr. 1354/2008 ;M. Of. nr. 887/29 dec. 2008
Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea 
închisorii contravenţionale

sintagma "cu acordul acestuia " din art. 9

18 modificări prin D.C.C. nr. 1354/2008 M. Of. nr. 887/29 dec. 2008
Decizia nr. 1354 din 10 decembrie 2008 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (5) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, precum şi art. 1 alin. (3), art. 8 alin. (5) lit. b) şi 
art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul 
juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii, aşa cum a fost modificată prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea 
închisorii contravenţionale

suspendă pentru o perioadă de 45 de zile 
sintagma "cu acordul acestuia" din art. 9 
(termenul se împlineşte la data de 12 
februarie 2009), după care operează 
dispoziţiile art. 147 alin. (l)din Constituţie
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19 modificări prin L. nr. 293/2009
Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor

M. Of. nr. 645/1 oct. 2009 modifica ari. 9 alin. (5). ari. 39_J alin. (2)

20 modificări prin L. nr. 202/2010 M. Of. nr. 714/26 oct. 2010
Lege privind unele mâsuri pentru accelerarea soluţionării 
proceselor

modifică ari. 34 alin. (2)

(v. Decizia I.C.C.J. nr. 12/2012-M. Of. nr. 735/31 oct. 2012 {art. XXIV alin. (1H3); Decizia I.C.C.J. nr. 2/2013 
(art. XVII alin. (2) - M. Of. nr. 313/30 mai 2013)

21 modificări prin M. Of. nr. 365/30 mai 2012
Lege pentai punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă

L nr. 76/2012 modifică, la 1 seplembrie 2012, ari. 9 alin. 
(6). art. 13 alin. (2), art. 14, art. 32 alin. (1) 
şi (2). ari. 34. ari. 47: 
introduce alin. (2) la art. 36

22 modificări prin M. Of. nr. 606/23 aug. 2012
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea art. 81 din Legea nr. 
76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă

aprobată prin L. nr. 206/2012

O.U.G. nr. 44/2012 prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. 134/2010 până ia 1 februarie 2013

M. Of. nr. 762/13 nov. 2012

23 modificări prin O.U.G. nr. 4/2013 M. Of. nr. 68/31 ian. 2013
Ordonanţă de urgenţă privind modificarea Legii nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative conexe

aprobată cu modificări şi L. nr. 214/2013 
completări prin

prorogă termenul de intrare în vigoare a 
Legii nr. !34/2010 până la 15 februarie 
2013

M. Of. nr. 388/28 iun. 2013

24 modificări prin M. Of. nr. 388/28 iun. 2013L nr. 214/2013
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative conexe

aprobă cu modificări şi completări O. U. G. 
nr. 4/2013

25 modificări prin O.U.G. nr. 80/2013 
Ordonanţă de urgenţă privind taxele judiciare de timbru

M. Of. nr. 392/29 iun. 2013 modifică art. 36

26 modificări prin M. Of. nr. 629/27 aug. 2014
Ordonanţă pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

aprobată prin L. nr. 86/2015

O.G. nr. 17/2014 modifică aii. 9 alin. (3)

M. Of. nr. 282/27 apr. 2015

27 modificări prin :M. Of. nr. 78/29 ian. 2015
Ordonanţă pentru modificarea unor termene prevăzute de 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor

aprobată prin L. nr. 179/2015

O.G. nr. 5/2015 modifică art. 14 alin. (1), art. 25 alin. (2), 
art. 26 alin. (3)

M. Of. nr. 481/1 iul. 2015

26 modificări prin L. nr. 179/2015 M. Of. nr. 481/1 iul. 2015
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2015 
pentru modiftcarea unor termene prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

aprobă O.G. nr. 5/2015
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29 imodificări prin O.U.G. nr. 41/2016 M. Of. nr. 490/30 iun. 2016 modifică art. 28 alin. (2) şi (3)
Ordonanţă de urgenţă privind stabilirea unor măsuri de 
simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative

M. Of. nr. 581/20 iul, 2017aprobată cu modificări prin L. nr. 179/2017

30 imodificări prin L. nr. 203/2018 M. Of. nr. 647/25 iul. 2018
Lege privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale

modifică art. 8 alin. (3) şi (4), art. J6 alin. 
(}), ari. 17, art. 18, art. 25 alin. (3), art. 26 
alin. (1) şi (3), art. 27, art. 28 alin. (1) şi 
ari. 37;
introduce alin. (5) la ari. 8 şi alin. (3_1) - 
(3_3) la art. 39

La data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a 
jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M. Of. nr. 549/29 aug. 2013

Ordonanţă privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 
sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară

aprobată cu completări prin

O.G. nr. 26/2013

L nr. 47/2014 M. Of. nr. 301/24 apr. 2014

1 modificări prin O.U.G. nr. 8/2014 ,M. Of. nr. 151/28 feb. 2014 modifica art. 9 alin. (2); 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor introduce alin. (4) la ari. 8 
acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

aprobată cu modificări prin L. nr. 197/2015 M. Of. nr. 529/16 iul. 2015

2 completat prin M.Of. nr. 301/24 apr. 2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară

L. nr. 47/2014 introduce ari. 14 1

3 aprobată cu 
completări prin

L nr. 47/2014 IM. Of. nr. 301/24 apr. 2014
Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale 
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 
participaţie majoritară

^ modificări prin O.U.G. nr. 2/2015
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative, precum şi alte măsuri

aprobată cu modificări prin L. nr. 171/2015

M. Of. nr. 176/13 mar. 2015 modifică art. 2 Ut. a) şi h)

M. Of. nr. 480/1 iul. 2015

6 modificări prin O.G. nr. 11/2016 M. Of. nr. 68/29 ian. 2016 modifică art. 4 alin. (l) Ut. b) şi d). art. 4
alin. (4), ort. 6 alin. (1) şi (3). art. 8 alin.Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la ^2), ari. 10 alin. (1). art. 12. ari. 13 alin. (1) 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 
administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau 
deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

Ut. a), art. 13 alin. (2). (5) şi (6): 
introduce alin. (5) la art. 4. alin. (1_1) la 
art. 6, alin. (4) la art. 10. art. 12_1; 
abrogă art. 9 alin. (4), art. 13 alin. (1) Ut. 
f). ari. 13 alin. (3). (3J) şi (4)

M. Of. nr. 540/19 iul. 2016aprobată cu modificări prin L. nr. 154/2016

6 modificări prin L. nr. 154/2016
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor 
operatori economici ia care statul sau unităţile administrativ- 
teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori 
indirect o participaţie majoritară

M. Of. nr. 540/19 iul. 2016 aprobă cu modificări O.G. nr. 11/2016 şi 
modifică art. 4 alin. (1) Ut. b). art. 6 alin. 
(1). ari. 6 alin. (1_1). aii. 10 alin. (4)

t modificări prin M. Of. nr. 725/20 sep. 2016
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea art. 
14 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care 
statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici 
ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 
majoritară

aprobată cu modificări prin L. nr. 119/2017

O.U.G. nr. 53/2016 modifică ari. 14 alin. (1); 
introduce alin. (1_1) la art. 14

M. Of. nr. 408/30 mai 2017
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8 modificări prin L nr. 119/2017 M. Of. nr. 408/30 mai 2017 modifică art. 14 alinfî_1)
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea art. 14 din 
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici ia care statul sau 
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori 
majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

Consiliul Legislativ - 27iulie 2021 Pag. 2 din 2


