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Comisia juridica, de numiri, 
disciplina, imunitaji $i validari

Nr. XIX/38/2020/2021

RAPORT

asupra Propunerii legislative pentru modificarea Ordoriantei de urgenta a 
Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea si completarea unor

acte normative in domeniul justitiei

(L85/2020)

In conformitafe cu prevederile art 70 din RegulamentuI Senatului, republicat, cu 
modificarile completarile ulterioare, Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitafi 

, ji validari, prin adresa nr. L85/2020, a fost sesizata de Biroul permanent al Senatului in 
vederea dezbaterii ?i elaborarii raportului asupra Propunerii legislative pentru 
modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, 
pentru modiflcarea §i completarea unor acte normative in domeniul justitiei.

Inifiatorii propunerii legislative sunt: Alexandrescu Vlad-Tudor - senator USR; 
Badea Viorel-Riceard - senator PNL; Bulacu Romulus - senator PNL; Caracota lancu - 
senator PNL; Chirte§ loan-Cristian - senator PNL; Chirac Vergil - senator Independent; 
Ci^u Florin-Vasile - senator PNL; Coliban Allen - senator USR; Dinica Silvia-Monica - 
senator USR; Dirca George-Edward - senator USR; Falcoi Nicu - senator USR; Fenechiu 
Catalin-Daniel - senator PNL; Filipescu Raducu-George - senator PNL; Ghica Cristian - 
senator USR; Gorghiu Alina-^tefania - senator PNL; Go^iu Remus Mihai - senator USR; 
Harau Eleonora-Carmen - senator PNL; Lungu Dan - senator USR; Marussi George- 
Nicolae - senator USR; Mihail Radu-Mihai - senator USR; Pauliuc Nicoleta - senator PNL; 
Pere§ Alexandru - senator PNL; Pirvulescu Eugen - senator PNL; Presada Florina-Raluca 
- senator USR; Scantei Laura-Iuliana - senator PNL; Stanga George-Catalin - senator PNL; 
Talpo§ loan-lustin - senator Independent; Japu Nazare Eugen - senator PNL; Toma 
Catalin Dumitru.^senator PNL; Vela Ion-Marcel - senator PNL; Wiener Adrian - senator 
USR; Andronache Gabriel - deputat PNL; Ardelean Ben-Oni - deputat PNL; Bumb Sorin- 
loan - deputat PNL; Calista Mara-Daniela - deputat PNL; Cupja loan - deputat PNL; 
lonescu George - deputat PNL; Mare? Mara - deputat PNL; Predoiu Marian-Catalin - 
deputat PNL; Racuci Claudiu-Vasile - deputat PNL; Stroe lonuJ-Marian - deputat PNL;
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Turcan Raluca - deputat PNL; Varga Glad-Aurel - deputat PNL; Varga Vasile - deputat 
PNL; Zainea Cornel - deputat USR.

Proiectul de act normativ a fost adoptat de Camera Deputafilor in forma initials, in 
conditiile art. 75 alin. (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, republicata.

Consiliul Legislativ a transmis un aviz favorabil, cu observa^ii §i propuneri.

Guvernul, m Punctul de vedere transmis m data de 27.02.2020, nu sustine 
adoptarea acestei initiative legislative m forma propusa de initiatori.

Prin art. 1 pet. 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea §i completarea Legii 
nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Parlamentul a modificat alin. 
[l)-(3), (5] §i (6) ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 
procurorilor, republicata m Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 826 din 13 
septembrie 2005, cu modificarile ?i completarile ulterioare. Potrivit alin. (3) al art. 82, 
astfel cum a fost modificat, s-a prevazut: „De pensia de servidu prevazuta la alin. (1) 
benefidaza, la cerere, tnainte de implinirea varstei de 60 de ani, ?i judecatorii, 
procurorii p magistratii-asistenti de la fnalta Curte de Casatie si Justitie si judecatorii §i 
magistrapii-asisten^i de la Curtea Constitupionald cu o vechime intre 20 25 de ani
numai in aceste functii, in acest caz cuantumul pensiei fund mic^orat cu 1% din baza de 
calcul prevazuta la alin. (1), pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala in 
aceste funefii."

Prin O.U.G. nr. 92/2018, Guvernul a prorogat termenul pentru intrarea m vigoare a 
prevederilor art. I pet. 142 din Legea nr. 242/2018 cu referire la art. 82 alin. (3) din 
Legea nr. 303/2004 astfel: art. V "Prevederile art. I pet. 142 din Legea nr. 242/2018 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 
procurorilor, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecatorilor p procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, intra 
in vigoare la data de 1 ianuarie 2020." Ulterior, O.U.G. nr. 92/2018 a fost aprobata prin 
Legea nr. 239/2019 [lege publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1024 din 19 decembrie 
2019), care a prelungit termenul de prorogare sus menfionat §i a modificat art. V din O.U.G. nr. 
92/2018 astfel; "Art V. - Prevederile art I pet 142 din Legea nr. 242/2018 pentru modificarea fi 
completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor fi procurorilor, cu referire la art 82, 
alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor s/ procurorilor. republicata, cu 
modificarile p completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2022."

Anterior publicarii Legii nr. 239/2019 m Monitorul Oficial, initiatorii au depus la 
Camera Deputatilor, ca prima Camera sesizata, m data de 11 noiembrie 2019, prezenta 
inijiiativa legislativa (mregistrata cu Plx nr. 615/2019, respectiv L85/2020) avand ca 
obiect modificarea art. V din OUG nr. 92/2018 in sensul prelungirii pana la data de 1 
ianuarie 2021 a prorogarii termenului pentru intrarea in vigoare a prevederilor art. 
1 pet. 142 din Legea nr. 242/2018 cu referire la art. 82 alin. [3) din Legea nr. 303/2004. 
Initiatorii nu au putut avea in vedere la data inregistrarii initiative! legislative, evolutia 
dezbaterilor parlamentare in cadrul procesului legislativ privind adoptarea Legii privind 
aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea §i 
completarea unor acte normative in domeniul justifiei, devenita ulterior Legea nr. 
239/2019 §i prin care s-a adoptat solutia legislativa a prorogarii termenului pentru 
intrarea in vigoare a art. 1 pet. 142 din Legea nr. 242/2018 cu referire la art. 82 alin. 
(3) din Legea nr. 303/2004, pana la data de 1 ianuarie 2022.
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Pe agenda Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati §i validari, se afla si 
initiativa parlamentara mregistrata sub nr. L84/2020 - Propunere legislativd pentru 
abrogarea dispozitiilor care reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a 
personalului de specialitate juridicd din sistemul judiciar, prin care initiatorii au propus: 
(a] abrogarea art. 1 pet. 142 din Legea nr. 242/2018 cu referire la art. 82 alin. (3] din 
Legea nr. 303/2004 si [b) abrogarea art. V din OUG nr. 92/2018 pentru modificarea si 
completarea unor acte normative m domeniui justitiei.

Potrivit art. 74 alin. [4] si [5] din Regulamentul Senatului, "m cazul in care o comisie 
examineaza in fond mai multe proiecte de lege si propuneri legislative care au 
acela^i obiect de reglementare, aceasta va intocmi un singur raport de admitere, cu 
respectarea prevederilor alin. (1) - (3]”, iar pentru fiecare dintre celelalte proiecte de 
lege sau propuneri legislative se intocmeste raport de respingere.

In vederea examinarii m comun a celor doua proiecte de acte normative - 
L84/2020 §i L85/2020 mai sus mentionate, la data de 1 martie 2021, Cotnisia juridica 
a analizat ?i punctele de vedere transmise anterior de Consiliul Superior al Magistraturii 
(CSM) asupra celor doua propuneri legislative si a constatat ca CSM a transmis doua 
avize distincte pentru cele doua propuneri legislative, respectiv; Hotararea nr. 284 Bis 
din 18 decembrie 2019 - aviz negativ pentru propunerea L84/2020 si Hotararea 
nr. 284 din 18 decembrie 2019 - aviz favorabilpentru propunerea L85/2020.

Luand in considerate oportunitatea adoptarii unei solutii legislative unice respectiv 
cea a abrogarii de la data de 1 ianuarie 2022, a prevederilor articolului I punctul 142 
(cu referire la art 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicata) din Legea nr. 
242/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecatorilor si procurorilor, la 1 martie 2021, Comisia Juridica a solicitat Consiliului 
Superior al Magistraturii comunicarea unui punct de vedere actualizat cu privire la 
aceasta solutie legislative si care sa aiba in vedere §i situatia de fapt actuala privind 
deficitul resurselor umane (magistral), pentru derularea in conditii optime a activitatii 
instanfelor judecatoresti si a parchetelor, in scopul infaptuirii actului de justitie pentru 
beneficiarii acestuia Qustitiabili).

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis Comisiei juridice prin Adresa nr. 
4133 din 05.03.2021, un punct de vedere pozitiv adoptat de plenul CSM cu privire la 
abrogarea prevederilor vizand pensionarea magistratilor cu vechimea cuprinsa intre 20 
si 25 de ani, cu revenirea la forma alin. (3] al art. 82 din Legea nr. 303/2004 dinaintea 
modificarii operate prin Legea nr. 242/2018.

Punctul de vedere al CSM favorabil abrogarii prevederilor antereferite vizand 
pensionarea anticipata a magistratilor a avut in vedere situatia actuala din sistemul 
judiciar in ceea ce prive§te: (1) deficitul resurselor umane (magistraji) la nivelul 
instantelor judecatoresti si al parchetelor, precum ?! [2] intdrzierea adoptarii/intrarii tn 
vigoare a unor acte normative menite sa corecteze legislativ anumite disfuncfionalitati si 
blocaje generate de modificarile aduse Legilor Justitiei in perioada 2018-2019, parte 
dintre ele constatate neconstitutionale in controlul a posteriori, realitati care produc 
efecte negative cu privire la infaptuirea actului de justitie.
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Astfel, Consiliul Superior al Magistraturii a evidentiat ca realitati care afecteaza 
considerabil activitatea sistemului judiciar din Romania, urmatoarele:

1. Buna functionare a sistemului iudiciar este afectata in prezent de un deficit
in privinta numarului de judecatori si procurori. Pe de o parte, acest deficit este 
generat de un numar semnificativ de magistral care au iesit sau urmeaza sa iasa din 
sistem ca urmare a pensionarii. Astfel in anul 2020 au fost elibera^i din funcfie prin 
pensionare 296 magistrati, din care 167 de judecatori §i 129 procurori. In perioada 
ianuarie - martie 2021, au fost formulate propuneri de eliberare din functie pentru un 
numar de 97 de judecatori §i 27 de procurori, iar numarul solicitarilor este asteptat sa 
creasca pana la sfarsitul anului 2021.

Pe de alta parte, exista un numar mare de posturi vacante de judecator §i 
procurer la instanjiele judecatorejti ?i la parchetele de pe langa acestea: la data de 
01.03.2021, erau 616 posturi vacante de judecator, dintre care: la iCC| -17 posturi 
vacante, la curtile de apel - 88 posturi vacante, la tribunale - 273 posturi vacante 
$i la judecatori! - 238 de posturi. Posturile de procurer vacante la aceea^i data 
erau in total de 577 de posturi, dintre care: 150 posturi la Parchetul ICCJ, DNA si 
DIICOT, 47 posturi la parchetele de pe langa curtile de apel, 171 posturi la 
parchetele de pe langa tribunale si 176 de posturi la parchetele de pe langa 
judecatori!.

2. In cursul anului 2020 nu au putut fi organizate concursuri de admitere la INM 
§i concursuri de admitere in magistratura datorita modificarilor aduse Legilor 
justitiei prin Legea nr. 242/2018, fiind grav afectata buna functionare a sistemului 
judiciar, ca urmare a insuficientei resursei umane. Una dintre cauze a fost 
imposibilitatea aplicarii solutiilor legislative consacrate prin Legea nr. 242/2018, 
care vizeaza procedurile de admitere in magistratura ?i formarea profesionala initiala a 
judecatorilor si procurorilor. Pe de alta parte, concursurile de admitere in 
magistratura nu au mai putut fi organizate ca urmare a Deciziei Curtii 
Constitutionale nr. 121/2020, publicate in Monitorui Oficial al Romaniei partea I, 
nr. 487 din 9 iunie 2020 §i in conditiile in care Parlamentul nu a remediat 
legislativ in termenul constitutional, prevederile legale constatate 
neconstitutionale (art. 106 lit. d din Legea nr. 303/2004) §i care erau incidente pentru 
organizarea concursurilor de admitere in magistratura.

3. Sesizarile formulate de CSM privind prorogarea dispozitiilor introduse prin Legea 
nr. 242/2018 vizand formarea initiala a magistratilor §i admiterea in magistratura nu s- 
au finalizat pana la acest moment, prin intrarea in vigoare a unui act normativ.

4. Proiectul de Lege privind unele masuri temporare referitoare la concursul de 
admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a 
judecatorilor §i procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al 
Magistraturii, stagiul §i examenul de capacitate al judecatorilor §i procurorilor stagiari, 
precum si la concursul de admitere in magistratura (L699/2020), de^i a fost adoptat de 
Parlament, nu a fost promulgat §i nu a intrat in vigoare, deoarece a fost formulata o 
sesizare de neconstitu(ionalitate nesolutionata inca de catre CCR.

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca nu se mai 
justifica solatia legislativa prevazuta de art. 1 pet. 142 (cu referire la art. 82 alin. 
(3) din Legea nr. 303/2004, republicata) din Legea nr. 242/2018 pentru
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modiflcarea §i completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 
procurorilor, cu modiflcarile si completarile uiterioare, si a solicitat menfinerea 
formei in vigoare a reglementarii prevazute de art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004.

In conformitate cu prevederile art.63, alin.(l) din regulament, la dezbaterea 
proiectului in sedinta comisiei din data de 10 martie 2021, au participat domnul 
Alexandra Dimitriu, secretar de stat din cadrul Ministerului Justitiei, doamna 
judecator Andreea Simona Uzlau, director al Direcjiei legislajie, documentare §i 
contencios si domnul judecator Constantin Nicolae, §ef serviciu al Serviciului legislate 
§i documentare m cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Comisia juridica, m ^edin^a din data de 10 martie 2021, desfa§urata on-line §i la 
sediul Senatului, a analizat, in temeiul art. 74 alin. (4) §i [5) din Regulamentul Senatului 
in vigoare, prezenta ini5;iativa legislative, inregistrata cu L85/2020 - Propunere 
legislativa pentru modificarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr.92 din 15 
octombrie 2018, pentru modificarea si completarea unor acte normative in 
domeniul justitiei, impreuna cu propunerea legislativa inregistrata cu L84/2020 - 
Propunere legislativa pentru abrogarea dispozitiilor care reglementeazd posibilitatea 
pensionarii anticipate a personalului de specialitate juridica din sistemuljudiciar, intrucat, 
in esenta, ambele propuneri legislative reglementeaza cu privire la dispozitiile art. 1 pet. 
142 din Legea nr. 242/2018, cu referire la art. 82 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecatorilor §i procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

Astfel, Comisia juridica a hotarat sa adopte, cu majoritate de voturi ale membrilor 
prezen^i, un raport de admitere asupra Propunerii legislative pentru modificarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru 
modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei - L85/2020, 
cu amendamente admise, cuprinse in anexa care face parte integrants din raport.

Prin urmare, in conformitate cu dispozitiile art. 74 alin. (4) ji (5) din Regulamentul 
Senatului in vigoare, Comisia juridica a hotarat cu majoritate de voturi adoptarea unui 
raport de respingere a Propunerii legislative pentru abrogarea dispozitiilor care 
reglementeaza posibilitatea pensionarii anticipate a personalului de specialitate 
juridica din sistemul judiciar - L84/2020.

In cadrul dezbaterilor celor doua initiative legislative, membrii Comisiei au 
propus amendamente inclusiv pentru norme interpretare si/sau de tehnica legislativa 
prin raportare la prevederile art. 58 alin. [2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, potrivit carora: ,,/n situatii 
temeinic justificate, prin exceptie de la prevederile alin. (1), actele normative de 
importanta si complexitate deosebita pot fi modificate, completate sau, dupa caz, abrogate 
de autoritatea emitenta p in perioada cuprinsd intre data publicarii in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea 1, $i data prevazuta pentru intrarea lor in vigoare, cu conditia ca 
interventiile propose sd intre in vigoare la aceeasi data cu actul normativ supus 
evenimentului legislativ."

Prin confinutul sau normativ, propunerea legislativa inregistrata cu L85/2020 face 
parte din categoria legilor organice.

Comisia juridica, de numiri, discipline, imunita^i $i validari supune votului 
plenului Senatului raportul de admitere, cu amendamente admise, §i propunerea 
legislativa, cu respectarea art. 76 alin (1) din Constitujia Romaniei, republicata.
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Senatul, in aplicarea dispozitiilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentala si a 
dispozi^iilor art. 92 alin. (3.3 pet. 2 din Regulamentul Senatului in vigoare, este Camera 
decizionala. \

/ Secretar,/

ian^ Scantei Senator Laura Mihaela Fulgeanu Moagher
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Anexa la raportul nr. XIX/3 8/2020/2021

Amendamente admise

la Propunerea legislativa pentru modificarea Ordonan^ei de urgenla a Guvernului nr. 92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea si
completarea unor acte normative in domeniul justitiei 

L85/2020

Autori: Senatorii PNL: Scantei Laura luliana, Banu Claudia-Mihaela, Fenechiu Cdtdlin-Daniel, Niculescu-Jdgdrla^ Cristian- 
Augustin, Elena Simona Spdtaru, Csaszar Karoly Zsoll, Cosmin Marian Potera§

Motivare/ PrecizariLegea in vigoare Propunere legislativa L85/2020 Amendamente admiseNr.crt.
1. Titlu:

Lege
Ordonan^ei de urgen^a a 
Guvernului nr. 92 din 15 
octombrie 
modificarea §i completarea unor 
acte normative In domeniul 
justitiei

Titlu:
modificareapentru

Lege pentru modificarea art. 
I pet. 142 din Legea 
nr.242/2018 pentru
modiHcarea ^i completarea 
Legii nr.303/2004 privind 
statutui judecatorilor si 
procurorilor, precum ?i 
pentru abrogarea art.V din 
Ordonanta de urgenfa a 
Guvernului nr.92/2018 
pentru modificarea si 
completarea unor acte 
normative in domeniul 
justitiei

2018, pentru

Articol unic. - Articolul V din Se elimina.2.



Ordonanfa de urgenfa a 
Guvernului nr. 92 din 15 
octombrie 
modificarea si completarea unor 
acte normative in domeniul 
justiliei, publicata in Monitorul 
Oficial nr. 874 din 16 octombrie 
2018, se modifica §i va avea 
urmatorul cuprins;

2018, pentru

„Prevederile art. 1 pet. 142 din 
Legea nr. 242/2018 pentru 
modificarea ?i completarea Legii 
nr. 303/2004 privind statutul 
judecatorilor ^i procurorilor, cu 
referire la art. 82 alin. (3) din 
Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecatorilor si 
procurorilor, republicata, cu 
modificarile §i completarile 
ulterioare, intra in vigoare la 
data de 1 ianuarie 2021. ”

Art.l. Prevederile art. I 
Legea 

pentru
modificarea completarea 
Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecatorilor ^i 
procurorilor, publicata in 
Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 868 din 15 octombrie 
2018, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare, cu 
referire la art.82 alin.(3) din 
Legea nr.303/2004 privind

Prevederile art. 1 pet. 142 
din Legea nr. 242/2018 sunt 
suspendate prin art. V din 
Ordonanfa de urgenfd 
nr.92/2018 
modificarea .>/ completarea 
unor acte normative in 
domeniul justifiei pdnd la 
data de 1 ianuarie 2022.

3. Legea nr. 242/2018 pentru 
modificarea 
completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul 
Judecatorilor 
procurorilor

pct.142 din 
nr.242/2018

?'

pentru§1

142. La articolul 82, 
alineatele (1) - (3), (5) ?i 
(6) se modifica ?i vor avea 
urmatorul cuprins:
(3) De pensia de serviciu 
prevazutS la alin. (1)

Conform art.66, alin.(3) din 
Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnica



beneficiaza, la cerere, 
inainte de implinirea 
varstei de 60 de ani, §i 
judecatorii, procurorii 
magistratii-asistenfi de la 
Inalta Curte de Casatie §1 
Justitie si judecatorii si 
magistratii-asistenji de la 
Curtea Constitutionala cu 
o vechime intre 20 ^i 25 
de ani numai m aceste 
functii, in acest caz 
cuantumul pensiei fiind 
mic^orat cu 1% din baza 
de calcul prevazuta la alin. 
(1), pentru fiecare an care 
lipse§te din vechimea 
integrals in aceste funcfii.

statutui judccatorilor §i 
procurorilor, republicata, 

modiflcarile 
completarile ulterioare, se 
abroga la data de 1 ianuarie 
2022.

legislativd 
elaborarea 
normative:
(3) Prelungirea suspendarii 

modificarea 
abrogarea actului normativ 
ori a dispozitiei suspendate 
poate face obiectul unui act 
normativ sau al unei
dispozifii exprese, cu 
aplicare de la data expirdrii 
suspenddrii.

pentru
actelor

cu S'

on sau

Ordonanja de urgenja nr.
pentru

4.
92/2018 Art.II.- Articolul V din 

Ordonanfa de urgenfa a 
Guvernului 
pentru modiflcarea si 
completarea unor acte 
normative in domeniul 
justitiei, publicatS m
Monitorul OHcial al
Romaniei, Partea I, nr.874 
din 16 octombrie 2018, 
aprobata, cu modificari, prin 
Legea nr. 239/2019, se 
abroga la data de 1 ianuarie 
2022.

modificarea
completarea unor acte 
normative in domeniul 
Justiliei:

nr.92/2018

Art. V. - Prevederile art. I
pet. 142 din Legea nr.

pentru242/2018
modificarea
completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutui 
judecatorilor 
procurorilor, cu referire la

?'

?'



art. 82 alin. (3) din Legea 
nr. 303/2004 privind 
statutui judecatorilor 
procurorilor, republicata, 
cu modificarile ?i 
completarile ulterioare, 
intra in vigoare la data de 
1 ianuarie 2022.

ArtllL- Dispozifiile art. 82 
alin. (3) din Legea nr. 
303/2004, republicata, cu 
modificarile ^i completarile 
ulterioare, in forma 
anterioara modificarii prin
Legea nr. 242/2018 raman 
in vigoare i^i dupa data 
incetarii efectelor art. V 
din OUG nr. 92/2018, 
aprobata, cu modificari, 
^in Legea nr. 239/2019.




